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µακροπρόθεµους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου.
Η σύνταξη µελέτης επικινδυνότητας σε κάθε εργαστηριακό περιβάλλον έχει ως αφετηρία
τον εντοπισµό και τη καταγραφή των κινδύνων, στη συνέχεια την αξιολόγηση τους και
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Το στάδιο της αξιολόγησης προυποθέτει τη ποσοτικοποίηση των κινδύνων, η οποία
γίνεται βαθµολογώντας τα κριτήρια των οποίων το γινόµενο συνιστά τον βαθµό
επικινδυνότητας κάθε κινδύνου (κατασκευάστηκε πενταβάθµια κλίµακα για κάθε
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κινδύνων µε βάση το βαθµό τους. Η παραπάνω ταξινόµηση χρησιµοποιεί τη κλίµακα
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προτείνονται τα απαραίτητα µέτρα εξάλειψης ή µείωσης των κινδύνων και γίνονται
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πρόληψη των κινδύνων στους χώρους εργασίας, θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους
βασικούς στόχους κάθε επιχείρησης, τόσο διότι αυτό επιβάλλεται από την σχετική
νοµοθεσία, όσο και επειδή η διαµόρφωση ασφαλέστερων θέσεων εργασίας δεν ωφελεί
µόνο τους εργαζόµενους, αλλά και την ίδια την επιχείρηση (π.χ. αύξηση της
παραγωγικότητας, βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων κλπ).
Η αποτελεσµατική πρόληψη των εργασιακών κινδύνων υλοποιείται µέσω της σύνταξης
µελέτης επικινδυνότητας στο περιβάλλον εργασίας. Η µελέτη αυτή προϋποθέτει την
συστηµατική καταγραφή όλων των κινδύνων που υπάρχουν στους χώρους εργασίας µιας
επιχείρησης και ολοκληρώνεται µε την πρόταση µέτρων για την εξάλειψη ή την µείωση
των κινδύνων.
Η αποτελεσµατικότητα της στηρίζεται αφενός στην συστηµατική καταγραφή και
αξιολόγηση των κινδύνων και αφετέρου στην επανεξέταση και αναθεώρηση της στα
πλαίσια µιας δυναµικής διαδικασίας. Η δυναµική διαδικασία δοµείται µέσα από την
Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου, η οποία αποτελεί µια ευέλικτη µεθοδολογία που
εφαρµόζεται µε τη συνδροµή εξειδικευµένου προσωπικού καθώς και του ανθρωπίνου
δυναµικού κάθε επιχείρησης.
∆εδοµένου ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης αποτελεί ένα οργανισµό στους κόλπους του
οποίου λαµβάνουν χώρα διάφορες παραγωγικές διαδικασίες, µερικές από τις οποίες
υλοποιούνται σε εργαστηριακό περιβάλλον (επεξεργασία λυµάτων, χηµικών ουσιών,
καύσεις, πυρολύσεις κλπ),

υπάρχουν κίνδυνοι στους χώρους αυτούς που πρέπει να

εντοπιστούν και να αντιµετωπιστούν.
Η εργασία που ακολουθεί και βασίζεται στη µεθοδολογία Εκτίµησης Επαγγελµατικού
Κινδύνου, απευθύνεται σε οργανισµό δηµοσίου φορέα, το

Πολυτεχνείο Κρήτης.

Υλοποιείται σε πραγµατικές συνθήκες, µε τη συνδροµή του τεχνικού ασφαλείας του
ιδρύµατος και των υπευθύνων των εργαστηρίων εξετάζοντας τον χώρο εργασίας των
εργαστηρίων, ο οποίος αποτελεί ένα πραγµατικό εργασιακό περιβάλλον.
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1.1 Σκοπός της εργασίας
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, γίνεται σύνταξη µελέτης επικινδυνότητας σε κάθε
εργαστηριακό περιβάλλον. Η µελέτη αυτή γίνεται εφαρµόζοντας

τη µεθοδολογία

Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου και έχει ως σκοπό το να εντοπίσει και να
καταγράψει τους κίνδυνους που εµφανίζονται στο χώρο εργασίας και στη συνέχεια να
προταθούν µέτρα και λύσεις για την εξάλειψη ή µείωση τους.
Πιο συγκεκριµένα σκοπός της εργασίας είναι:
η ανάπτυξη και διαµόρφωση της προτεινόµενης, από τη σχετική βιβλιογραφία
[1], µεθοδολογίας Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου,

για την σύνταξη

µελέτης επικινδυνότητας στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης.
η εφαρµογή της µεθοδολογίας σε εργαστήρια που έχουν ως

αντικείµενο

ασχολίας την επεξεργασία χηµικών ουσιών. Επιλέγεται αυτή η κατηγορία
εργαστηρίων αφού κρίνονται ως τα πλέον επικίνδυνα εργαστήρια του
Πολυτεχνείου Κρήτης.
η εξέταση της ικανότητας - δυνατότητας της µεθοδολογίας να εφαρµοστεί σε
διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα. Για το λόγο αυτό εφαρµόζεται η
µεθοδολογία και σε ένα εργαστήριο που δεν ανήκει στην κατηγορία των χηµικών
αλλά στην κατηγορία των εργαστηρίων που έχουν ως αντικείµενο ασχολίας την
επεξεργασία-κατεργασία υλικών.
ο σχεδιασµός της κάτοψης των εργαστηρίων στην οποία

µε διαγράµµιση

σηµειώνονται οι πιο επικίνδυνες περιοχές, έτσι όπως προκύπτουν από τον
υπολογισµό του βαθµού επικινδυνότητας.
η αξιολόγηση των συνθηκών εργασίας (υγρασία, θερµοκρασία, ανανέωση του
αέρα) καθώς και κάποιων άλλων παραγόντων που συνιστούν το περιβάλλον
εργασίας (εξοπλισµός ασφαλείας, εργαστηριακός εξοπλισµός, χωροθέτηση).
ο προσδιορισµός των σηµείων του σώµατος που εκτίθεται σε κάθε κίνδυνο. Αυτό
γίνεται για να είναι πιο εύστοχη και αποτελεσµατική η πρόταση µέσων ατοµικής
προστασίας.
η ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας των κινδύνων µέσω τον κριτηρίων που
βαθµολογούνται.
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η κατασκευή κλίµακας για τη βαθµολόγηση των κριτηρίων, των οποίων το
γινόµενο συνιστά το βαθµό επικινδυνότητας κάθε κινδύνου.
η κατασκευή αντικειµενικής κλίµακας ταξινόµησης των κινδύνων µε βάση το
βαθµό επικινδυνότητας τους.
η ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων για θέµατα που σχετίζονται µε την υγιεινή
και την ασφάλεια στο περιβάλλον εργασίας και η ενηµέρωση τους για τα είδη των
κινδύνων και τον τρόπο εξάλειψης ή µείωσης τους.

1.2 ∆οµή της εργασίας
Η εργασία περιλαµβάνει τα εξής κεφάλαια :
Κεφάλαιο 2 : Θεωρητικό πλαίσιο [2]
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στο νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο προδιαγράφει τις
κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας. Παρουσιάζονται
αναλυτικά οι αρµοδιότητες, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των παραγόντων που
συντελούν στη σύνταξη µελέτης επικινδυνότητας έτσι όπως προσδιορίζονται στη σχετική
βιβλιογραφία. Η µελέτη επικινδυνότητας συντάσσεται από τον τεχνικό ασφαλείας και αν
κριθεί αναγκαίο συµµετέχει (για ειδικά θέµατα) και ο γιατρός εργασίας. Μελέτες
µπορούν να συντάξουν και Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης.
Κεφάλαιο 3 : Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου
Παρουσιάζεται η προτεινόµενη, από τη βιβλιογραφία[1], µεθοδολογία για την εφαρµογή
της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου και οι αναλυτικές φάσεις αυτής.
Κεφάλαιο 4 : Εφαρµογή της µελέτης Εκτίµησης

Επαγγελµατικού Κινδύνου στους

εργαστηριακούς χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης
Στο κεφάλαιο αυτό, έχοντας σαν βάση την προτεινόµενη µεθοδολογία για την εφαρµογή
της µελέτης, διαµορφώνονται - αναπτύσσονται οι φάσεις, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται
η εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης.
6

Γίνεται σχηµατική παρουσίαση της µεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί µέσω ενός
διαγράµµατος ροής. Αναλύονται οι φάσεις και τα ενδιάµεσα στάδια..
Κεφάλαιο 5 : Παρουσίαση των εξεταζόµενων εργαστηρίων
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται διαχωρισµός των εργαστηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης σε
τρεις κατηγορίες µε κριτήριο το αντικείµενο ασχολίας τους. Οι κατηγορίες είναι:
1. Χηµικά εργαστήρια
2. Εργαστήρια κατεργασίας- επεξεργασίας υλικών
3. Εργαστήρια υπολογιστών
Επιλέγεται η εφαρµογή της µελέτης στα εργαστήρια που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία
διότι κρίνεται ότι η παραµένουσα δράση των χηµικών ουσιών στον ανθρώπινο οργανισµό
και η συσσώρευση τους σε όργανα του σώµατος, καθιστούν µέγιστο το βαθµό
επικινδυνότητας τους. Γίνεται η αναλυτική παρουσίαση αυτών, η οποία περιλαµβάνει την
υλοποίηση των φάσεων που υπάρχουν στο διάγραµµα ροής της µελέτης.
Κεφάλαιο 6 : Συµπεράσµατα και προεκτάσεις
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της εργασίας που συνοψίζονται
στον εντοπισµό, την καταγραφή των κινδύνων στα επιλεγµένα προς εξέταση εργαστήρια,
στην εκτίµηση του βαθµού επικινδυνότητας τους και στη πρόταση µέτρων για την
αντιµετώπιση τους. Επίσης προτείνεται να εφαρµοστούν τα µέτρα που παρουσιάστηκαν
για κάθε εργαστήριο και στη συνέχεια να γίνει επανεκτίµηση ώστε να διαπιστωθεί η
αποτελεσµατικότητα τους. Τέλος

γίνονται κάποιες προτάσεις για εφαρµογή της

προτεινόµενης µεθοδολογίας και των φάσεων που ακολουθήθηκαν και στις άλλες δύο
κατηγορίες εργαστηρίων µε σκοπό τη συγκρότηση µιας ενιαίας και ολοκληρωµένης
µελέτης Εκτίµησης του Επαγγελµατικού Κινδύνου για το σύνολο των εργαστηρίων του
Πολυτεχνείου Κρήτης.
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
2.1 Νοµοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και την ασφάλεια των
εργαζοµένων
Οι πρώτες ουσιαστικές αναφορές στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους
εργασίας στη χώρα µας έγιναν µε το νόµο του 1911 « περί υγιεινής και ασφάλειας των
εργατών και περί ωρών εργασίας» και το Π∆ της 14/3/1934 « περί υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας των εργατών και υπαλλήλων πάσης φύσεως βιοµηχανικών και
βιοτεχνικών εργοστασίων και εργαστηρίων κλπ». Ακολούθησαν ειδικότερα διατάγµατα
που επιβάλλουν αυστηρότερες απαιτήσεις για εργασίες µε ειδικούς κινδύνους για την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων [2]. Η ψήφιση του νόµου 1568/85 (177/Α) «
Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» ήταν η σηµαντικότερη αλλαγή – προσθήκη στο
ισχύον ως τότε νοµοθετικό πλαίσιο και αποσκοπούσε στον εκσυγχρονισµό του. Η
εφαρµογή του νόµου ήταν αρχικά υποχρεωτική για επιχειρήσεις που απασχολούσαν
περισσότερα από 150 άτοµα ο αριθµός των οποίων δεν ξεπερνούσε το 700.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1989 το Συµβούλιο των Υπουργών µε στόχο την ίση
και καλύτερη προστασία των εργαζοµένων στα κράτη – µέλη της Ένωσης, εξέδωσε την
οδηγία πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ « σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθησης της
ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία». Σε αυτήν τυπώνονται οι
γενικές αρχές που πρέπει να διέπουν τα εθνικά συστήµατα ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων των κρατών µελών και οι κανόνες εφαρµογής των γενικών αυτών αρχών. Οι
γενικές αυτές αρχές αναφέρονται στην προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων κατά την εργασία (πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων, προστασία της
ασφάλειας και της υγείας, εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου και ατυχηµάτων) και τις
θεσµικές δοµές και διαδικασίες (ενηµέρωση των εργαζοµένων, διαβούλευση και
ισόρροπη συµµετοχή των εργαζοµένων, εκπαίδευση και κατάρτιση).
Η απαίτηση για τις ελάχιστες προδιαγραφές για την υγεία και την ασφάλεια κατά την
εργασία σε όλες τις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρήκε τη χώρα µας σε ένα
καλό θεσµικό πλαίσιο που το αποτελούσαν ο νόµος 1568/85 και το Π.∆. 294/88 (133/Α)
« ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο
γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και
εργασίες του άρθρου 1 παρ 1 του ν. 1568/85.
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Σήµερα µετά την ψήφιση που Π.∆. 17/96 (11/Α) « µέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας
και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία» µε το οποίο το εθνικό µας δίκαιο
εναρµονίστηκε µε την οδηγία πλαίσιο και µε την οδηγία 91/383/ΕΟΚ

« για την

συµπλήρωση των µέτρων που αποσκοπούν στο να προάγουν της ασφάλειας και της
υγείας των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε σχέση πρόσκαιρης
εργασίας», υποχρέωση για απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας έχουν όλες οι επιχειρήσεις,
εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, ανεξαρτήτως
οικονοµικής δραστηριότητας που απασχολούν έστω και έναν εργαζόµενο. Αντίστοιχα
υποχρέωση για απασχόληση γιατρού ασφαλείας έχουν όλες οι επιχειρήσεις που
απασχολούν πάνω από 50 εργαζόµενους ή όσες απασχολούν έστω και έναν εργαζόµενο
εφόσον οι εργασίες τους είναι σχετικές µε µόλυβδο (Π.∆. 94/87), αµίαντο (Π.∆ 70α/88),
καρκινογόνες ουσίες (Π.∆. 399/94) ή βιολογικούς παράγοντες (Π.∆. 186/95).
Το θεσµικό πλαίσιο για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασίας σήµερα στη χώρα µας
απαρτίζεται από τα παρακάτω διατάγµατα [6]:
-

Νόµος 1568/85,(1777/Α) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων»

-

Προεδρικό ∆ιάταγµα 396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας
για τη χρήση από τους εργαζοµένους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά
την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ»

-

Προεδρικό ∆ιάταγµα 17/96 (11/Α ), « Μέτρα για τη βελτίωση της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία»

-

Προεδρικό ∆ιάταγµα 159/99, «Τροποποίηση του Π.∆. 17/96»

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρµόζονται στο οικιακό
υπηρετικό προσωπικό.
Η πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων και η συστηµατική πολιτική κάθε επιχείρησης
για την κατοχύρωση στην πράξη ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας αποτελεί
πρωταρχική απαίτηση των καιρών και αναδεικνύεται σε κεντρικό ζήτηµα κοινωνικής και
εργασιακής ευθύνης.
Στην δεκαετία 1990 – 2000 ολοκληρώθηκε στη χώρα µας η εναρµόνιση προς τις
Κοινοτικές οδηγίες και το πλαίσιο υγιεινής - ασφάλειας της εργασίας. Ζητούµενα
αποτελούν η ανάδειξη του ρόλου των επιχειρήσεων, των φορέων εργαζοµένων και
εργοδοτών και των επιστηµονικών ενώσεων, η ανάπτυξη πρακτικών πληροφόρησης,
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κατάρτισης, εντοπισµού των επαγγελµατικών κινδύνων και η συγκρότηση µέτρων για την
διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
Προσφάτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη νέα στρατηγική υγιεινής – ασφάλειας
της εργασίας για τα έτη 2002-2006. Κεντρικούς στόχους αποτελούν η εφαρµογή
πρακτικών κανόνων πρόληψης των επαγγελµατικών κινδύνων και η επέκταση των
δράσεων παραγωγής της υγείας στην εργασία µέσα από την εκτίµηση επαγγελµατικού
κινδύνου µε την βοήθεια των εργοδοτών, του τεχνικού ασφαλείας, του γιατρού εργασίας
και των Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης.
Οι εργοδότες µπορούν να απευθύνονται για Τεχνικό ασφαλείας:
-

σε εργαζόµενους στην επιχείρηση που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου,

-

σε άτοµα εκτός της επιχείρησης,

-

Σε Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π) (Π.∆. 17/96,
Π.∆. 95/99),

-

σε συνδυασµό µεταξύ των παραπάνω δυνατοτήτων ή αν η επιχείρηση ανήκει
στην κατηγορία Β(µεσαίας επικινδυνότητας) και Γ(µικρής επικινδυνότητας),
τότε ως τεχνικός ασφαλείας µπορεί να ορισθεί ο ίδιος ο εργοδότης υπό
ορισµένες προϋποθέσεις.

Τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας ορίζονται σύµφωνα µε τα εδάφια α΄, β΄, γ΄, και δ΄,
του άρθρου 5 του νόµου 1568.

2.3 Υποχρεώσεις Εργοδοτών - Τεχνικών ασφαλείας, Γιατρών Εργασίας
και των ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας)
Στα πλαίσια των ενεργειών για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζοµένων ορίσθηκαν οι ρόλοι, οι υποχρεώσεις και οι αρµοδιότητες των εργοδοτών,
του τεχνικού ασφαλείας, του γιατρού εργασίας και των Εξωτερικών Υπηρεσιών
Προστασίας και Πρόληψης.

10

2.3.1 Υποχρεώσεις Εργοδοτών
Σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, ανεξαρτήτως κλάδου
οικονοµικής δραστηριότητας και αριθµού εργαζοµένων, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να
παρέχει στους εργαζόµενους υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης [2].
Ειδικότερα:
1. Σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθµού εργαζοµένων, ο εργοδότης έχει
την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας.
2. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζόµενους, ο εργοδότης έχει την
υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του γιατρού εργασία. Αυτό συµβαίνει
και για τις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους και
χρησιµοποιούν µόλυβδο, αµίαντο, καρκινογόνες ουσίες και βιολογικούς
παράγοντες.
3. Ο εργοδότης, προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για την παροχή
υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, δύναται να επιλέξει µεταξύ των
περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού
εργασίας
Σε εργαζόµενους στην επιχείρηση
Σε άτοµα εκτός της επιχείρησης
Σε Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (Ε.Ξ.Υ.Π.Π)

2.3.2 Αρµοδιότητες Τεχνικού Ασφαλείας
Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές γραπτά ή
προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας και την
πρόληψη ατυχηµάτων.
Ειδικότερα ο τεχνικός ασφαλείας [2]:
1. Συµβουλεύει σε θέµατα:
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Σχεδιασµού,

προγραµµατισµού,

κατασκευής

και

συντήρησης

των

εγκαταστάσεων.
Εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών.
Προµήθειας µέσων και εξοπλισµού.
Επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων
προστασίας.
∆ιαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας.
Οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
2. Ελέγχει την ασφάλεια:
Των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, πριν από την λειτουργία τους.
Των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας, πριν από την εφαρµογή
τους.
3. Επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και
πρόληψης των ατυχηµάτων.
4. Ενηµερώνει σχετικά τους αρµόδιους προϊσταµένους των τµηµάτων ή τη διεύθυνση της
επιχείρησης.
Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας, ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση:
Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευρά υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράληψη των µέτρων
υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει µέτρα αντιµετώπισης τους και να επιβλέπει
την εφαρµογή τους.
Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέτρων προστασίας.
Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα
αποτελέσµατα των ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή
παρόµοιων ατυχηµάτων.
Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού για την
διαπίστωση ετοιµότητας προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων.
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Για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση, ο τεχνικός ασφαλείας έχει
υποχρέωση:
Να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενηµερώνει και να τους
καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελµατικού κινδύνου που συνεπάγεται η
εργασία τους.
Να συµµετέχει στην κατάρτιση και εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης
των εργαζοµένων σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφαλείας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης,
το οποίο µετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας.
Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που
καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφαλείας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από
τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησης του
ως τεχνικού ασφαλείας.

2.3.3 Αρµοδιότητες Γιατρού Εργασίας
Ο γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, στους
εργαζόµενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα
που πρέπει να λαµβάνονται για τη σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων.
Ειδικότερα ο γιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα:
Σχεδιασµού, προγραµµατισµού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας,
κατασκευής και συντήρηση εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής
και ασφάλειας της εργασίας.
Λήψης µέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προµήθειας
µέσων εξοπλισµού.
Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονοµίας και υγιεινής της εργασίας,
διευθέτησης και διαµόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας
και οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
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Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.
Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά
ή µόνιµα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης µειονεκτούµενων ατόµων στην
παραγωγική διαδικασία, ακόµα και µε υπόδειξη αναµόρφωσης της θέσης
εργασίας.
Ο γιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων, σχετικό µε την θέση
εργασίας τους, µετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε
περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτηµα
της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από τον
νόµο.
Επίσης µεριµνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και µετρήσεων παραγόντων του
εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν.
Εκτιµά την καταλληλότητα των εργαζοµένων για την συγκεκριµένη εργασία, αξιολογεί
και καταχωρεί τα αποτελέσµατα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω
εκτιµήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη.
Για την επίβλεψη της εφαρµογής των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων
και της πρόληψης των ατυχηµάτων, ο γιατρός εργασίας:
Επιθεωρεί τακτικά θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη,
προτείνει µέτρα αντιµετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρµογή
τους.
Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατοµικών µέτρων
προστασίας.
Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και
αξιολογεί τα αποτελέσµατα των ερευνών και προτείνει µέτρα για την πρόληψη
των ασθενειών αυτών.
Επιβλέπει την συµµόρφωση των εργαζοµένων στους κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας.
Ενηµερώνει τους εργαζόµενους για τους κινδύνους που προέρχονται από την
εργασίας τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψης τους.
Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήµατος ή αιφνίδιας νόσου.
Εκτελεί προγράµµατα εµβολιασµού των εργαζοµένων µε εντολή της αρµόδιας
∆ιεύθυνσης Υγιεινής της Νοµαρχίας όπου εδρεύει η επιχείρηση.
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2.3.4 Αρµοδιότητες
(Ε.Ξ.Υ.Π.Π)

Εξωτερικών

Υπηρεσιών

Προστασίας

και

Πρόληψης

Οι υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας µπορούν να παρέχονται σε µια
επιχείρηση και από ατοµικές επιχειρήσεις ή νοµικά πρόσωπα έξω από την επιχείρηση,
που είναι γνωστές ως Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (Ε.Ξ.Υ.Π.Π).
Οι Ε.Ξ.Υ.Π.Π ασκούν τις αρµοδιότητες και έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του
τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας.
Οι Ε.Ξ.Υ.Π.Π προκειµένου να παρέχουν τις υπηρεσίες, πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο
προσωπικό, µε την απαιτούµενη επιστηµονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθµό, καθώς
επίσης και τα απαιτούµενα µέσα ή εξοπλισµό, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της
κείµενης νοµοθεσίας για το σκοπό αυτό και για καθεµία από τις επιχειρήσεις µε τις οποίες
συµβάλλονται.
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3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (Ε.Ε.Κ)

Η Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου συγκροτείται ως µια ολοκληρωµένη και δυναµική
ανάλυση των συνθηκών εργασίας [1]. Αποτελεί ένα απαραίτητο πληροφοριακό µέσο, για
το σχεδιασµό και την οργάνωση της ουσιαστικής επέµβασης στο εργασιακό περιβάλλον,
µε στόχο τη διαφύλαξη και προαγωγή της υγείας των εργαζοµένων. Η Γραπτή Εκτίµηση
Επαγγελµατικού Κινδύνου αποτελεί µια από τις βασικές αρµοδιότητες του τεχνικού
ασφαλείας σε συνεργασία µε τον γιατρό εργασίας και το δυναµικό κάθε επιχείρησης. Η
Ε.Ε.Κ είναι προϊόν µιας δυναµικής διαδικασίας, που εµπεριέχει το σύνολο των ενεργειών
πληροφόρησης, τεκµηρίωσης και καταγραφής των συνθηκών εργασίας, από την
περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας µέχρι και τον προσδιορισµό των βλαπτικών
παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων και των πληροφοριών σχετικά µε την επίδραση του
εργασιακού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντική η
βοήθεια και η συνεργασία των εργαζοµένων µε τον τεχνικό ασφαλείας ώστε να
εντοπισθούν, να καταγραφούν και να αντιµετωπισθούν οι κίνδυνοι.
Η Γραπτή Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου, προβλέπεται στις διατάξεις του Π.∆
17/1996 µέσω του οποίου διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζοµένων.
Για την εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου, εφαρµόζεται µια µεθοδική εργασία η
οποία στηρίζεται στην παρακάτω διαδικασία:
Ο τεχνικός ασφαλείας σε συνεργασία µε το γιατρό εργασίας και τους εργαζοµένους ,
προσπαθεί µέσω της Ε.Ε.Κ να εντοπίσει, να καταγράψει τους πιθανούς κινδύνους στο
χώρο εργασίας, να εκτιµήσει την επικινδυνότητα τους, µε απώτερο σκοπό την εξάλειψη
ή την µείωση των κινδύνων, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται όσο το δυνατόν καλύτερες
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας.

3.1 Προϋποθέσεις εφαρµογής της Ε.Ε.Κ
Το κύριο χαρακτηριστικό της µεθοδολογίας που θα χρησιµοποιηθεί είναι η ευελιξία της
και οι βασικές προϋποθέσεις της είναι :
Η επιστηµονική τεκµηρίωση.
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Η ευελιξία ώστε µε την χρήση κατάλληλων µεθόδων / εργαλείων και σε
συνδυασµό µε την εµπειρία και τις γνώσεις του τεχνικού ασφαλείας , να εντοπίσει
τους κινδύνους στο περιβάλλον εργασίας.
Αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων µε τρόπο που να παράγεται υλικό χρήσιµο για
το έργο πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου.

3.2 Στόχοι της Ε.Ε.Κ
Στόχοι της Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου είναι :
Ο συστηµατικός και εκτενής έλεγχος των χώρων εργασίας , του εξοπλισµού
εργασίας, των παραγωγικών µεθόδων, του τρόπου οργάνωσης τους, µε σκοπό τον
εντοπισµό των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων.
Η ιεράρχηση των κινδύνων µε βάση το βαθµό επικινδυνότητα τους

για το

σχεδιασµό ενός ορθολογικού προγράµµατος λήψης µέτρων.
Ο προσδιορισµός των αναγκαίων µέτρων βελτίωσης για την εξάλειψη των
κινδύνων αυτών.

3.3 Οδηγίες για την διεξαγωγή της Εκτίµησης Επαγγελµατικού
Κινδύνου
Πριν την έναρξη συλλογή στοιχείων για την εφαρµογή της Εκτίµησης Επαγγελµατικού
Κινδύνου κρίνεται σκόπιµο να προσδιορισθούν ορισµένοι άξονες οι οποίοι στη συνέχεια
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Αυτές είναι :
1. Η διαδικασία και τα αποτελέσµατα της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου θα
πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που επιβάλλει η σχετική
νοµοθεσία οι οποίες συνοψίζονται στον

εντοπισµό των προβληµάτων, στην

ιεράρχηση τους και στον προσδιορισµό βέλτιστων λύσεων.
2. Η Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου δεν θα πρέπει να αποτελεί µεµονωµένη
ενέργεια αλλά πρέπει:
να ενταχθεί στη διαδικασία εσωτερικών ελέγχων και συνεχούς
βελτίωσης της επιχείρησης ή της δραστηριότητας ή του οργανισµού.
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να ανανεώνεται µε κάθε αλλαγή στο εργασιακό σύστηµα (νέες
συνθήκες, νέο µηχάνηµα, νέες πρακτικές εργασίας, νέο προσωπικό).
να αξιολογείται περιοδικά το κατά πόσο ανταποκρίνεται στις παρούσες
συνθήκες και να ανανεώνεται αντίστοιχα (ανάδραση).
να αξιοποιεί επιπλέον τις καλές πρακτικές που υπάρχουν και
εφαρµόζονται στη επιχείρηση και µπορούν να συµβάλλουν στην
επίλυση προβληµάτων.
3. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ουσιαστικής συµµετοχής των βασικών
εµπλεκόµενων πλευρών οι οποίες είναι:
η διοίκηση από τη γενική διεύθυνση µέχρι τους υπευθύνους των
τµηµάτων.
οι υπηρεσίες ασφαλείας και υγείας της εργασίας.
οι µεµονωµένοι εργαζόµενοι στις διάφορες θέσεις εργασίας.
Η σκοπιµότητα αυτής της ευρείας συµµετοχής του ανθρωπίνου δυναµικού είναι:
η λήψη αξιόπιστης πληροφορίας από την πηγή.
η διαµόρφωση εφαρµόσιµων προτάσεων.
η ευρύτερη δυνατή αποδοχή των προτάσεων από τους εργαζοµένους
και
η βελτίωση της συµπεριφοράς του προσωπικού σε θέµατα υγείας και
ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
4. Η Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου θα πρέπει να διενεργείται από άτοµα που
διαθέτουν επαρκή επιστηµονική εξειδίκευση, και το ανάλογο επαγγελµατικό
κύρος. Αυτό κρίνεται απαραίτητο προκείµένου αυτοί να είναι σε θέση να ηγηθούν
της διαδικασίας της Ε.Ε.Κ µε αξιοπιστία και να τεκµηριώσουν µε επάρκεια τα
αποτελέσµατα της χωρίς περιττό κόστος και ενέργειες. Σε διαφορετική περίπτωση
τα αποτελέσµατα είναι πιθανόν να αµφισβητηθούν. Επίσης να είναι σε θέση να
αφιερώσουν το χρόνο που µια ουσιαστική µελέτη επικινδυνότητας απαιτεί.
5. Τέλος οι έχοντες την ευθύνη για την διενέργεια της µελέτης επικινδυνότητας
(εργοδότης, τεχνικός ασφαλείας, γιατρός εργασίας, ΕΞΥΠΠ)

θα πρέπει να

αναγνωρίζουν το γεγονός ότι οι πόροι σε κάθε επιχείρηση για εκµετάλλευση, είναι
περιορισµένοι και συνεπώς η καλύτερη εκτίµηση είναι εκείνη που φθάνει σε
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προτάσεις βελτίωσης µέσω της συντοµότερης οδού.

Για αυτό και η όλη

διαδικασία θα πρέπει να θεωρείται κυρίως ως εργαλείο εξεύρεσης λύσεων
πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου.

3.4 Μεθοδολογία Εκτίµησης του Επαγγελµατικού Κινδύνου [1]
Βασιζόµενοι στη σχετική βιβλιογραφία, παρουσιάζουµε συνοπτικά την προτεινόµενη
µεθοδολογία για την υλοποίηση της Ε.Ε.Κ. Οι φάσεις ολοκλήρωσης αυτής είναι :
ΦΑΣΗ Ι
Ενηµέρωση - Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης
Ενηµέρωση - συνάντησης εργασίας µε στελέχη του οργανισµού
Συλλογή και µελέτη του υπάρχοντος πληροφοριακού υλικού όπως:
- Οργάνωση για την πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου (τεχνικός
ασφαλείας, γιατρός εργασίας, πολιτική δράσης για την εξάλειψη των
κινδύνων, διαδικασίες, βιβλία ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας,
κανονισµοί ασφαλούς εργασίας)
- Σχέδια - διαγράµµατα εγκαταστάσεων παραγωγής
- Προγενέστερες µελέτες (π.χ. πυροπροστασίας, σήµανσης), αποτελέσµατα
µετρήσεων βλαπτικών παραγόντων
- ∆εδοµένα ατυχηµάτων - συµβάντων
- Εκθέσεις τεχνικής επιθεώρησης εργασίας
- Στοιχεία ασθενειών (αποτελέσµατα ιατρικών εξετάσεων) και απουσίας από
την εργασία
ΦΑΣΗ ΙΙ
Εντοπισµός των κινδύνων
Συνεντεύξεις µε στελέχη των τµηµάτων, τον τεχνικό ασφαλείας και τον γιατρό
εργασίας.
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Εντοπισµός και µετρήσεις των βλαπτικών παραγόντων στα υπό εξέταση τµήµατα.
Επιτόπιες

συστηµατικές

«Εργονοµική

παρατηρήσεις

ανάλυση

της

µε

χρήση

της

µεθοδολογίας

εργασίας-εργονοµικό

µοντέλο»

(Παράρτηµα ΙI) ανά τυπική θέση εργασίας στα υπό εξέταση τµήµατα, για τον
προσδιορισµό των επικίνδυνων ενεργειών ή και καταστάσεων.
Συνεντεύξεις µε εργαζοµένους και χρήσης ερωτηµατολογίου.
Καταγραφή των κινδύνων.
ΦΑΣΗ ΙΙΙ
Εκτίµηση επικινδυνότητας και ιεράρχησης των κινδύνων
Εκτίµηση επικινδυνότητας για κάθε κίνδυνο που έχει εντοπιστεί µε κριτήρια :
- Σοβαρότητα πιθανής βλάβης, ζηµιάς
-Συχνότητα έκθεσης στον κίνδυνο
- Πιθανότητα να συµβεί κάποιο ατύχηµα
Ιεράρχηση των κινδύνων και καθορισµός προτεραιοτήτων παρέµβασης µε βάση :
-

Την επικινδυνότητα

-

Τις νοµικές υποχρεώσεις

-

Τις δυνατότητες του οργανισµού (οικονοµικές, οργανωτικές, τεχνικές)
Έλεγχος του συστήµατος διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους
εργασίας
∆ιαµόρφωση προτάσεων

ΦΑΣΗ ΙV
Παρουσίαση αποτελεσµάτων
Σύνταξη µελέτης: «Γραπτή Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου»
Παρουσίαση αποτελεσµάτων στον οργανισµό
Ανάδραση - επανεξέταση των αποτελεσµάτων µετά την εφαρµογή των µέτρων
και των προτάσεων της µελέτης .
Σύνταξη νέας µελέτης ανά τακτά χρονικά διαστήµατα δεδοµένου ότι κάποιοι
παράγοντες που την επηρεάζουν ίσως µεταβληθούν.
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3.5 Αναλυτική παρουσίαση των φάσεων της Εκτίµησης Επαγγελµατικού
Κινδύνου
ΦΑΣΗ

Ι:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

-

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ενηµέρωση της επιχείρησης
Κατά την έναρξη του έργου πρέπει να εξασφαλιστεί η υποστήριξη της διοίκησης του
οργανισµού. Πέρα από την τυπική ανάθεση, είναι βασική η δέσµευση της διοίκησης για
την διευκόλυνση υποστήριξης και τελική αξιοποίηση του έργου του µελετητή. Για
επιτυχία , καλύπτονται τα παρακάτω σηµεία στην αρχική ενηµέρωση:
Κάλυψη των νοµοθετικών υποχρεώσεων του οργανισµού χωρίς κινδυνολογίες και
υποβάθµιση του νόµου ή απόκρυψη των συνεπειών από τη µη τήρηση αυτών.
Επισήµανση των απτών αποτελεσµάτων που προκύπτουν για τον οργανισµό από
την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων (άνοδος παραγωγικότητας, µείωση
προβληµάτων υγείας, βελτίωση εργασιακού κλίµατος, επίτευξη συνθηκών
εργασίας υψηλού επιπέδου κλπ ).
ΦΑΣΗ ΙΙ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Η φάση του εντοπισµού των κινδύνων αποτελεί µια σύνθετη και αρκετά χρονοβόρα
διαδικασία που περιλαµβάνει αναλόγως της εργασίας ή της κατάσταση που µελετάται τα
ακόλουθα:
Συστηµατικές παρατηρήσεις κατά την εκτέλεση της εργασίας (Εργονοµική
Ανάλυση της Εργασίας - Παράρτηµα ΙI)
Μετρήσεις φυσικών, χηµικών και βιολογικών παραγόντων
Συνεντεύξεις µε τους εργαζόµενους, και υπευθύνους τµηµάτων
Καταγραφή των πρώτων υλών, των ενδιάµεσων και τελικών προϊόντων
Βιβλιογραφική έρευνα
Άλλα (πρότυπα, νοµοθεσίας κλπ)
Ο εντοπισµός των κινδύνων στους χώρους εργασίας περιλαµβάνει τα εξής:
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Εντοπισµό κινδύνων του περιβάλλοντος εργασίας, µέσω ελέγχου (των υλικών,
των µηχανηµάτων, των διεργασιών, των προϊόντων κλπ).
Εντοπισµό κινδύνων κατά την εκτέλεση της εργασίας, µέσω ανάλυσης των
δραστηριοτήτων. Η ανάλυση των δραστηριοτήτων αποτελεί µέρος της
Εργονοµικής Ανάλυσης της Εργασίας και συνίσταται στην επεξεργασία των
στοιχείων που προκύπτουν από συστηµατικές παρατηρήσεις των εκτελούµενων
εργασιών και από συνεντεύξεις των εργαζοµένων κατά τη διάρκεια της εργασίας
τους.
Εναλλακτικά για τον εντοπισµό των κινδύνων χρησιµοποιούνται κατάλογοι
ελέγχου (check lists) κυρίως για εργασίες µε γνωστές εκ των προτέρων πηγές
κινδύνου όπως εργασίες συγκόλλησης µετάλλων, χειρωνακτική διακίνηση
φορτίων κλπ. Οι λίστες ελέγχου δεν θα πρέπει να περιορίζουν την
παρατηρητικότητα του εκτιµητή.
∆ιενέργεια µετρήσεων βλαπτικών παραγόντων, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Σηµειώνεται ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει για το σύνολο των εργασιών που
εκτελούνται, και όχι µόνον για αυτές που υπάρχει υπόνοια ύπαρξης κινδύνου.
Αποτέλεσµα αυτής της φάσης είναι η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων των
συστηµατικών παρατηρήσεων και µετρήσεων για τον εντοπισµό κινδύνων, σε δοµηµένη
µορφή όπου καταγράφονται :
Επικίνδυνη Ενέργεια / Κατάσταση : Η περιγραφή της ανθρώπινης ενέργειας, ή
κατάστασης του εργασιακού συστήµατος που ενέχει κινδύνους για την υγεία και
την ασφάλεια των εργαζοµένων.
Πιθανός Κίνδυνος / Πρόβληµα : Οι πιθανές επιπτώσεις ενός ανεπιθύµητου
συµβάντος
Συχνότητα / ∆ιάρκεια : Η διάρκεια έκθεσης ή ο αριθµός των ατόµων που
εκτίθενται σε αυτόν στη µονάδα του χρόνου.
ΦΑΣΗ ΙΙΙ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Για την εκτίµηση της επικινδυνότητας παρατίθεται η προσέγγιση, που συνίσταται στην
αναλυτική

εκτίµηση

καθενός

από

τους

παράγοντες

που

διαµορφώνουν

την

επικινδυνότητα. Η µέθοδος αυτή είναι η πλέον αποδεδειγµένη για την γενική εκτίµησης
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των επαγγελµατικών κινδύνων και είναι σύµφωνη µε το « Υπόµνηµα για την εκτίµηση
των επαγγελµατικών κινδύνων» της Γενικής ∆ιεύθυνσης DGV της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[1] .
Ως βάση για την εκτίµηση της επικινδυνότητας χρησιµοποιούνται οι αναλυτικοί πίνακες
που είναι αποτέλεσµα της φάσης εντοπισµού των κινδύνων. Οι πίνακες αυτοί
συµπληρώνονται µε άλλες 3 στήλες για καθένα από τους εξής παράγοντες :
Σοβαρότητα

των

συνεπειών

του

πιθανού

κινδύνου

/

προβλήµατος

(αριθµητική έκφραση της στήλης Πιθανός κίνδυνος / πρόβληµα)
Συχνότητα έκθεσης στην επικίνδυνη κατάσταση (αριθµητική έκφραση της στήλης
Συχνότητα / ∆ιάρκεια)
Πιθανότητα εµφάνισης της επικίνδυνης ενέργειας ή κατάστασης (εκτίµηση που
στηρίζεται στην ανάλυση ασθενειών και ατυχηµάτων, καθώς και στη διεθνή
εµπειρία)
Τελευταία είναι η στήλη της επικινδυνότητας, η τιµή της οποία προκύπτει από το
γινόµενο των τριών παραγόντων:
-

Σοβαρότητα

-

Συχνότητα

-

Πιθανότητα

Η εκτίµηση των παραγόντων αυτών βασίζεται:
Στα δεδοµένα των µετρήσεων των βλαπτικών παραγόντων.
Στα δεδοµένα των συστηµατικών παρατηρήσεων στους χώρους εργασίας.
Στον αριθµό των εργαζοµένων που εκτίθενται στον κίνδυνο καθώς και στη
διάρκεια έκθεσης τους.
Στις πιθανές συνέπειες λόγω έκθεσης εργαζοµένου στον κίνδυνο.
Στα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων µε τους εργαζοµένους του κάθε
τµήµατος.
Στα αποτελέσµατα της ανάλυσης των ατυχηµάτων και ασθενειών.
Η κλίµακα εκτίµησης της επικινδυνότητας καθώς και οι διαβαθµίσεις που προτείνονται
εξαρτώνται από την ευαισθησία µε την οποία επιλέγεται να καταγραφεί η
επικινδυνότητα. Σε εργασίες χαµηλής επικινδυνότητας (π.χ. περιβάλλον γραφείου)
επιλέγεται κλίµακα µε λιγότερες διαβαθµίσεις. Η προσαρµογή δίνει την ευελιξία στον
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µελετητή να ολοκληρώσει σύντοµα την µελέτη εξοικονοµώντας πόρους οι οποίοι
µπορούν να διατεθούν για άλλους σκοπούς πρόληψης.
Τα αναλυτικά αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εκτίµηση της επικινδυνότητας,
ανεξάρτητα από την διαβάθµιση που έχει χρησιµοποιηθεί, µπορούν στη συνέχεια να
αποτελέσουν αντικείµενο περαιτέρω ανάλυσης µε στόχο :
Τη συνολική εκτίµηση του βαθµού επικινδυνότητας κάθε τύπου
Την εκτίµηση της επικινδυνότητας κάθε θέσης εργασίας ή κάθε τµήµατος
Την σύγκριση των αποτελεσµάτων αυτών µε τα στοιχεία ατυχηµάτων και
ασθενειών του οργανισµού
Την σύγκριση των αποτελεσµάτων αυτών µε άλλη οµοειδή επιχείρηση
Ιεράρχηση των κινδύνων και καθορισµός προτεραιοτήτων παρέµβασης
Στη φάση αυτή καθορίζονται προτεραιότητες παρέµβασης µε σκοπό να προκύψει ένα
ορθολογικό πρόγραµµα διαρθρωτικών ενεργειών, ώστε να γίνει βέλτιστη αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων της Ε.Ε.Κ. Για τον καθορισµό των προτεραιοτήτων παρέµβασης εκτός
από

την

ιεράρχηση

των

κινδύνων,

που

είναι

αποτελέσµατα

της

ανάλυσης

επικινδυνότητας συνεκτιµώνται οι νοµικές υποχρεώσεις της επιχείρησης και οι
δυνατότητες υλοποίησης των διαρθρωτικών µέτρων (οικονοµικές, οργανωτικές,
τεχνικές).
Προτάσεις για την αντιµετώπιση των κινδύνων
Οι προτάσεις για την λήψη µέτρων πρόληψης και προστασίας και η αποτελεσµατική
τους εφαρµογή αποτελούν τον τελικό σκοπό της καταγραφής και εκτίµησης του
επαγγελµατικού κινδύνου. Οι γενικές αρχές πρόληψης όπως αναφέρονται στο Π.∆. 17/96
είναι οι εξής:
Αποφυγή των κινδύνων
Εκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν
Προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο
Αντικατάσταση του επικινδύνου εξοπλισµού από το µη επικίνδυνο ή το λιγότερο
επικίνδυνο
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Προγραµµατισµός της πρόληψης µε στόχο ένα συνεκτικό σύνολο που να
ενσωµατώνει στην πρόληψη την τεχνική, την οργάνωση της εργασίας, τις
συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων και την
επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος εργασίας.
Καταπολέµηση των κινδύνων στη πηγή τους
Προτεραιότητα στη λήψη µέτρων οµαδικής προστασίας σε σχέση µε τα µέτρα
ατοµικής προστασίας
Προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις
Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόµενους
Τέλος πρέπει να γίνει η σύνταξη της Μελέτης Εκτίµησης του Επαγγελµατικού Κινδύνου
και η παρουσία αυτής στον οργανισµό.

Η εκτίµηση των κινδύνων δεν είναι µια

διαδικασία που γίνεται µια για πάντα.
Πρέπει να υπάρχει ανάδραση και σύνταξη νέας µελέτης επικινδυνότητας όταν κρίνεται
απαραίτητο δεδοµένου ότι µεταβάλλονται κάποιοι από τους παρακάτω, ή και όλοι,
παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της µελέτης:
Οι πηγές των κινδύνων
Οι συνθήκες εργασίας
Το εργατικό δυναµικό
Τα µέσα ατοµικής προστασίας, και τα γενικότερα µέτρα ασφαλείας
Ο τεχνικός εξοπλισµός
Οι διαδικασίες και η οργάνωση της παραγωγής
Η εκτίµηση πρέπει να επανεξετάζεται, να συµπληρώνεται, ή να τροποποιείται ακόµα και
στην

υποθετική

περίπτωση

όπου

οι

παράγοντες

παραµένουν

αµετάβλητοι.
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΣΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
4.1 ∆ιάγραµµα ροής της µεθοδολογίας
Έχοντας υπόψη την σχετική βιβλιογραφία και τις φάσεις που προτείνονται για την
εφαρµογή της µεθόδου (Κεφάλαιο 3) καταλήγουµε στο παρακάτω διάγραµµα ροής που
θα εφαρµοστεί για την εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου στα εργαστήρια του
Πολυτεχνείου Κρήτης.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΦΑΣΗ Ι: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

• Συµπλήρωση ειδικού εντύπου καταγραφής και αξιολόγησησς των κινδύνων
• Επιτόπια παρατήρηση του περιβάλλοντος εργασίας (έλεγχος παραγόντων
ασφάλειας της εργασίας)

• Συνεντεύξεις µε τους εργαζοµένους στο χώρο

ΦΑΣΗ ΙΙ: ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ

• Βαθµολόγηση των κριτηρίων υπολογισµού της επικινδυνότητας
• Υπολογισµός της επικινδυνότητας

ΦΑΣΗ ΙΙΙ: ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ - ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΟ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Ταξινόµηση των κινδύνων µε βάση τον βαθµό επικινδυνότητας τους

ΦΑΣΗ ΙV: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ

• Μέτρα οµαδικής προστασίας
• Μέσα ατοµικής προστασίας

Εφαρµογή των προτεινόµενων µέτρων
ασφαλείας και των προτάσεων για την
εξάλειψη ή την µείωση των κινδύνων

ΦΑΣΗ V: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ

• Επανεξέταση και αναθεώρηση
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4.2 Αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογίας
Η µεθοδολογία η οποία θα ακολουθηθεί, ολοκληρώνεται σε πέντε

φάσεις

και

περιλαµβάνει την εκτίµηση των κινδύνων µε συµπλήρωση ερωτηµατολογίων και
συνεντεύξεων

των εργαζοµένων (υποκειµενική εκτίµηση) και την συστηµατική και

επιτόπια καταγραφή των πηγών κινδύνου µε ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισµό των
βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος.
Αναλυτικά οι φάσεις της µεθοδολογίας είναι:
ΦΑΣΗ 1: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Στη φάση αυτή δηµιουργείται το ερωτηµατολογίου που θα χρησιµοποιηθεί για τον
εντοπισµό

και την καταγραφή των κινδύνων (φυσικοί, χηµικοί, βιολογικοί,

µυοσκελετικοί, ψυχολογικοί) σε κάθε εργαστηριακό χώρο.
Ο σχεδιασµός και η µορφή του ερωτηµατολογίου βασίζεται στο πίνακα που
παρουσιάζεται στο Π∆ 396/1994. Ο προτεινόµενος από τη νοµοθεσία πίνακας,
χρησιµοποιείται για να καταγραφεί µόνο το µέρος του σώµατος που εκτίθεται σε κάθε
κατηγορία και υποκατηγορία κινδύνου χωρίς να δίνει το πλεονέκτηµα στον τεχνικό
ασφαλείας ή στο συντάκτη της µελέτης

για

αξιολόγηση, εκτίµηση του βαθµού

επικινδυνότητας και πλήρη καταγραφή των κινδύνων.
Ο πίνακας ο οποίος αναπτύχθηκε, στα πλαίσια της εργασίας αυτής, θεωρείται
ολοκληρωµένος αφού παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να
ολοκληρωθούν µε ακρίβεια και συνέπεια τα βήµατα της µεθοδολογίας. Έτσι στον πίνακα
γίνεται αρχικά ο διαχωρισµός των κινδύνων στις βασικές κατηγορίες και στην συνέχεια
στις διάφορες υποκατηγορίες τους, για καλύτερη ταξινόµηση των κινδύνων. Επιπλέον
δίνεται η δυνατότητα στον µελετητή να καταγράψει :
Το

είδος

εξοπλισµού

ή

η

ενέργεια

που

παρουσιάζει

κάποιο

βαθµό

επικινδυνότητας και γίνεται η κατάταξη αυτού στην αντίστοιχη κατηγορία
κινδύνου.
Την ποσότητα των επικίνδυνων υλικών / ουσιών που χρησιµοποιούνται στους
εργαστηριακούς χώρους καθώς και το είδος του επικίνδυνου εξοπλισµού.
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Το µέρος του σώµατος που εκτίθεται στον κίνδυνο (η πληροφορία αυτή
καταγράφεται για να είναι πιο εύστοχα τα προτεινόµενα µέτρα ασφαλείας).
Τέλος στον ίδιο πίνακα γίνεται και η ποσοτικοποίηση των παραγόντων, το γινόµενο των
οποίων αποτελεί το βαθµό επικινδυνότητας κάθε κινδύνου, χρησιµοποιώντας την
προτεινόµενη κλίµακα βαθµολόγησης που κατασκευάστηκε στα πλαίσια της εργασίας.
Οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες των κινδύνων που καταγράφονται είναι:
ΦΥΣΙΚΟΙ
Μηχανικοί
Θερµικοί
Ηλεκτρικοί
Ακτινοβολίες
Θόρυβοι
ΧΗΜΙΚΟΙ
Στερεά
Υγρά
Αέρια
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
Παθογόνοι µικροοργανισµοί
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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Πιο αναλυτικά:
ΦΥΣΙΚΟΙ

Ως φυσικοί κίνδυνοι νοούνται αυτοί που προκαλούνται από φυσική αιτία (θερµότητα,
ηλεκτρικό ρεύµα, ακτινοβολίες, θόρυβοι, πτώσεις κλπ).
Μηχανικοί: Στην κατηγορία των µηχανικών κινδύνων περιλαµβάνονται κίνδυνοι
όπως : οι πτώσεις, οι δονήσεις, τα κοψίµατα, οι εκδορές, κλπ.
Οι µηχανικοί κίνδυνοι µπορούν να προκληθούν από:
•

Εµπλοκή µέρους του σώµατος σε κινούµενα µηχανικά µέρη

•

Επαφή µε κοπτικά ή µε εργαλεία τριβής

•

Σύνθλιψη (χεριών ή µελών του σώµατος)

•

Εκτόξευση κοκκωδών λειαντικών µέσων (αµµοβολή, τριβεία, τροχιστικά
κλπ)

•

Χτύπηµα από δέσµη υγρού (υπό πίεση)

•

Κόψιµο από θραύσµατα υαλικών

•

Αρπαγή από προεξοχές

•

Τρύπηµα

•

Χτύπηµα από αµβλύ αντικείµενο

•

∆ονήσεις

•

Γλιστρήµατα σε βρώµικες ή υγρές επιφάνειες

•

Χτύπηµα από κινούµενο όχηµα

Θερµικοί: Οι κίνδυνοι αυτοί µπορούν να προκληθούν από:
•

Επαφή µε γυµνή φλόγα ή ζεστά αέρια

•

Επαφή µε καυτές επιφάνειες (πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η θερµοκρασία
της επιφάνειας, η διάρκεια έκθεσης, η πίεση, η θερµική ακτινοβολία κλπ)

•

Προσβολή από λειωµένο ή πυρακτωµένο υλικό (πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη το υλικό και η ποσότητα)
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Ηλεκτρικοί: Οι κίνδυνοι αυτοί µπορούν να προκληθούν από τυχαία επαφή µε
ηλεκτροφόρα στοιχεία και εκδηλώνονται ως ηλεκτροπληξία (πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη αν το ρεύµα είναι συνεχές ή εναλλασσόµενο, η ένταση του
ρεύµατος και αν υπάρχει συσσώρευση στατικών φορτίων).
Ακτινοβολίες: Οι κίνδυνοι αυτοί απορρέουν από διάφορες πηγές ακτινοβολίας
που υπάρχουν στο χώρο όπως:
•

Ιοντίζουσες ακτινοβολίες

•

Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητήρες κλπ)

•

ραδιενεργά σωµατίδια (α, β, γ,…)

•

µικροκυµατική ακτινοβολία

•

ακτινοβολία UV

•

δέσµη laser

•

Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία

Θόρυβοι : Οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις διάφορες τις πηγές θορύβου όπως:
•

∆ονητές κοσκίνων

•

Υπέρηχοι

•

Εστίες απαγωγοί

•

Μηχανές (τόρνοι, φρέζες, τρυπάνια κλπ)

•

Μύλοι, σπαστήρες, θραυστήρες

•

Μαχαιρόµυλοι

•

∆ονούµενες τράπεζες

•

Αντλίες

•

Αεροσυµπιεστές

ΧΗΜΙΚΟΙ
Οι κίνδυνοι αυτοί µπορεί να προκληθούν από την χρήση στερεών, υγρών και αερίων
επικίνδυνων χηµικών ουσιών και εκτιµώνται σύµφωνα µε τα παρακάτω:
•

Την φύση της χηµικής ουσίας (σκόνες, ίνες, οξέα, διαλύτες, βάσεις , έλαια κλπ)

•

Το είδος του κινδύνου που µπορούν να προκαλέσουν στην υγεία (τοξικό,
καυστικό, ερεθιστικό, εκρηκτικό)
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
Οι κίνδυνοι που µπορούν να προκληθούν από τους παρακάτω µολυσµατικούς
παθογόνους παράγοντες:
•

Βακτήρια

•

Μύκητες

•

Παθογόνοι µικροοργανισµοί

Η πηγή του µολυσµατικού παράγοντα µπορεί να είναι:
•

µολυσµατικά υγρά (αίµα, ούρα, νερό, λάσπη)

•

µολυσµένα στερεά (ρούχα, περιττώµατα, νεκρά ζώα σε αποσύνθεση)

•

αεροζόλ

•

µολυσµένη σκόνη

•

Από ουσίες που περιέχονται στα αστικά λύµατα

•

Απόβλητα ελαιουργείου

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ
Οι καταπονήσεις του σώµατος που προκαλούνται κατά την εκτέλεση της εργασίας και
µπορεί να προέρχονται από το µη εργονοµικό σχεδιασµό του εξοπλισµού, την ανύψωση
φορτίων κλπ.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
Oι παράγοντες που µπορούν να επιδράσουν ψυχολογικά στον άνθρωπο κατά την
εκτέλεση της εργασίας και σχετίζονται µε τον φόρτο εργασίας, την επικινδυνότητα της,
το στρες κλπ.
Έτσι ο πίνακας που αναπτύχθηκε και αναλύεται στα παραπάνω είναι ο εξής:
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

•πτώσεις
•γλυστρίµατα
•εκδορές
•δονήσεις

ΘΕΡΜΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ

•ηλεκτροπληξία

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΘΟΡΥΒΟΙ

•µη
ιοντίζουσες
•ιοντίζουσες

ΣΤΕΡΕΑ

•σκόνες
•ίνες

ΥΓΡΑ

ΑΕΡΙΑ

•τοξικά
•ασφυξιογόνα
•εύφλεκτα
•εκρηκτικά
κτλπ

Παθογόνοι
µικροοργανισµοί

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΧΗΜΙΚΟΙ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ

ΦΥΣΙΚΟΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Είδος
εξοπλισµού ή
ενέργειας
Ποσότητα
∆ιάρκεια
Συγκέντρωση
Μέρος του
σώµατος που
εκτίθεται
Σοβαρότητα
αποτελέσµατος

Συχνότητα
Πιθανότητα
εµφάνισης

Πίνακας 4.1: Έντυπο καταγραφής και αξιολόγησης των κινδύνων στους εργαστηριακούς χώρους
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Για καλύτερη κατανόηση και συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου γίνεται χρήση ενός
συνοδευτικού εντύπου (Παράρτηµα Ι), που αποστάλθηκε στα εργαστήρια, στο οποίο
δίνεται η ερµηνεία των εννοιών που χρησιµοποιήθηκαν καθώς και η ερµηνεία της
κλίµακας για την βαθµολόγηση των παραγόντων που συνιστούν την επικινδυνότητα
(σοβαρότητα αποτελέσµατος, συχνότητα έκθεσης, πιθανότητα εµφάνισης).
Το ερωτηµατολόγιο, αρχικά συµπληρώνεται από τους υπευθύνους των εργαστηρίων, έτσι
ώστε να έχουν την δυνατότητα να εκφέρουν την προσωπική τους άποψη, σχετικά µε την
επικινδυνότητα των χώρων στους οποίους εργάζονται. Ακολούθως γίνεται επιτόπιος
έλεγχος των χώρων, από τον οποίο προκύπτει µια λεπτοµερής καταγραφή των πηγών
κινδύνου.

Ο συνδυασµός των πληροφοριών της επιτόπιας παρατήρησης και των

απόψεων των εργαζοµένωv στο χώρο, οδηγούν σε µια κατά το δυνατόν πλήρη και
αντικειµενική καταγραφή των πηγών κινδύνου.
ΦΑΣΗ

2:

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΘΕ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΥΤΗΣ
Η εκτίµηση του βαθµού επικινδυνότητας, γίνεται µε τα παρακάτω κριτήρια και αφορά
κάθε κατηγορία κινδύνου:
•

Σοβαρότητα πιθανής βλάβης

•

Συχνότητα έκθεσης των εργαζοµένων

•

Πιθανότητα πρόκλησης ατυχήµατος

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΝΝΟΙΩΝ
Σοβαρότητα : Η σοβαρότητα των αποτελεσµάτων

που είναι δυνατόν να

προκαλέσει ο συγκεκριµένος κίνδυνος .
Συχνότητα : ∆ηλώνει την συχνότητα έκθεσης στον συγκεκριµένο κίνδυνο.
Πιθανότητα : Πιθανότητα να συµβεί κάποιο ατύχηµα εξαιτίας της έκθεσης στον
κίνδυνο.

34

Στη συνέχεια για κάθε κίνδυνο που έχει καταγραφεί γίνεται ο υπολογισµός του βαθµού
επικινδυνότητας ο οποίος προκύπτει από το γινόµενο των προηγουµένων

τριών

κριτηρίων που βαθµολογήθηκαν, µε βάση τον µαθηµατικό τύπο.
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ (R ) = ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ X ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ X ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
Η κλίµακα που κατασκευάστηκε και χρησιµοποιήθηκε για κάθε ένα παράγοντα καθώς
και η ερµηνεία της παρατίθενται στη συνέχεια.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ
Βαθµολογία

Ερµηνεία

5

Πολύ µεγάλη

4

Μεγάλη

3

Μέτρια

2

Μικρή

1

Αµελητέα

Πίνακας 4.2 : Κλίµακα - Ερµηνεία σοβαρότητας

ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ
Βαθµολογία

Ερµηνεία

5

Πολύ µεγάλη

4

Μεγάλη

3

Μέτρια

2

Μικρή

1

Αµελητέα

Πίνακας 4.3 : Κλίµακα - Ερµηνεία πιθανότητας

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Βαθµολογία

Ερµηνεία

5

Κάθε µέρα

4

2 µε 3 φορές την εβδοµάδα

3

Μια φορά την εβδοµάδα

2

Λιγότερο από µια φορά το µήνα

1

Καθόλου

Πίνακας 4.4 : Κλίµακα - Ερµηνεία συχνότητας έκθεσης
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Χρησιµοποιήθηκε ενιαίος τρόπος βαθµολόγησης µέσω της πενταβάθµιας κλίµακας των
παραγόντων για να είναι ευκολότερη η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και για να
µπορούν οι εργαζόµενοι να αντιληφθούν µε σαφήνεια τον τρόπο εκτίµησης των
κινδύνων.
ΦΑΣΗ 3: ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Γίνεται ιεράρχηση των κινδύνων για κάθε χώρο και καθορίζονται οι προτεραιότητες
παρέµβασης µε βάση:
•

Την επικινδυνότητα και την βλαπτικότητα των παραγόντων

Στην συνέχει ακολουθεί ο χαρακτηρισµός της και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για
την µείωση ή την εξάλειψη αυτής.
Η κλίµακα η οποία χρησιµοποιήθηκε, κατασκευάστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται
µε αντικειµενικό τρόπο ο χαρακτηρισµός της επικινδυνότητας κάθε κινδύνου ώστε να
µην υπάρχει υπερεκτίµηση ή υποεκτίµηση της επικινδυνότητας αυτού.
Η κλίµακα παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα, ενώ γίνεται ο χαρακτηρισµός της
επικινδυνότητας για κάθε διάστηµα και παρουσιάζονται οι απαραίτητες ενέργειες για την
λήψη µέτρων ανάλογα µε την τιµή της.
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Τιµή
επικινδυνότητας R

Περιγραφή επικινδυνότητας

Ενέργειες

Αµελητέα: Η επικινδυνότητα είναι
R < 10

ασήµαντη και δεν ενδέχεται να
αυξηθεί στο εγγύς µέλλον χωρίς
αλλαγή των συνθηκών εργασίας

∆εν κρίνεται
απαραίτητη η λήψη
µέτρων
Απαραίτητη

Μικρή: Η επικινδυνότητα είναι παρακολούθηση. Η
10 ≤ R ≤ 30

ελεγχόµενη χωρίς να αποκλείεται η άµεση λήψη µέτρων
εκδήλωση ανεπιθύµητου συµβάντος

δεν κρίνεται
απαραίτητη.

Μεσαία:
30 < R ≤ 60

Η

επικινδυνότητα

δεν Απαιτείται ο

ελέγχεται αποτελεσµατικά ή δεν προγραµµατισµός
αποκλείεται η εκδήλωση σοβαρού λήψης µέτρων για τη
ανεπιθύµητος συµβάντος

µείωση του κινδύνου
Απαιτείται

ο

προγραµµατισµός
Μεγάλη: Η επικινδυνότητα δεν ενεργειών
60< R ≤ 90

ελέγχεται
υπάρχει

αποτελεσµατικά
κίνδυνος

για

την

και εξάλειψη του κινδύνου

εκδήλωσης και

σοβαρού ανεπιθύµητου συµβάντος

η

άµεση

λήψη

µέτρων

για

τον

περιορισµό

του

κινδύνου

90 < R ≤ 125

Πολύ µεγάλη: Άµεση η εκδήλωση
σοβαρού ανεπιθύµητου συµβάντος

Άµεση προτεραιότητα
σε ενέργειες εξάλειψης
του κινδύνου

Πίνακας 4.5 : Κλίµακα επικινδυνότητας
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ΦΑΣΗ

4: ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κάθε κίνδυνος έχει µία ή περισσότερες γενεσιουργές αιτίες, οι οποίες είναι σκόπιµο να
εντοπιστούν γιατί αυτό βοηθάει στην άµεση και αποτελεσµατική λήψη µέτρων. Το
σύνολο των κινδύνων που παρουσιάστηκαν και καταγράφηκαν στους εργαστηριακούς
χώρους έχει ως βασικές αιτίες µια ή περισσότερες από τις παρακάτω:
1. Έλλειψη ή κακή χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας
2. Κακή συντήρηση των µέσων ατοµικής προστασίας
3. Κακή συντήρηση του εξοπλισµού
4. Ελλιπή εγχειρίδια για τα όργανα του εργαστηρίου
5. Κακή χρήση των οργάνων και του εξοπλισµού λόγω έλλειψης εµπειρίας και
εκπαίδευσης
6. Αστοχία του εξοπλισµού
7. Μη εργονοµική χωροθέτηση
8. Αυξηµένος ρυθµός εργασίας
Η απαλοιφή των παραπάνω αιτιών δύναται να οδηγήσει στην εξάλειψη των κινδύνων. Αν
όµως αυτό δεν είναι εφικτό τότε για να αντιµετωπιστεί ο κίνδυνος θα πρέπει να
εφαρµοστούν τα εξής:
1. Μείωση του κινδύνου µε χρήση µέσων οµαδικής προστασίας ή µε τοπικές
παρεµβάσεις στην επικίνδυνη περιοχή.
2. Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) (Παράρτηµα ΙΙΙ), σήµανση
ασφαλείας, εκπαίδευση και ενηµέρωση των εργαζοµένων.
∆εδοµένου ότι η απαλοιφή των αιτιών απαιτεί χρόνο και κόστος, θα υλοποιηθούν τα
επόµενα βήµατα για την µείωση των κινδύνων που αποτελούνται από τη πρόταση µέτρων
οµαδικής προστασίας και µέσων ατοµικής προστασίας.. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής
δεν θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόταση µέτρων οµαδικής προστασίας, αφού
κρίνεται δύσκολη η εφαρµογή τους λόγω της φύσεως του περιβάλλοντος εργασίας και
κάποιες φορές η εφαρµογή τους κρίνεται οικονοµικά ασύµφορη. Έτσι δίνεται ιδιαίτερη
βαρύτητα στο τέταρτο βήµα αντιµετώπισης των κινδύνων και υλοποιούνται τα εξής:
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Γίνονται προτάσεις για λήψη µέτρων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και
µέτρων προστασίας των εργαζοµένων
Προτείνονται τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας

για το σύνολο των

κινδύνων που παρουσιάζονται σε κάθε ένα χώρο εργασίας, βασιζόµενοι στην
πληροφορία που έχει καταγραφεί, για το µέρος του σώµατος που εκτίθεται σε
κάθε κίνδυνο και στον βαθµό επικινδυνότητας που υπολογίστηκε.
Παρουσιάζονται

κάποιων

γενικά

µέτρα

προστασίας-Μέσων

Ατοµικής

Προστασίας (ΜΑΠ).
ΦΑΣΗ IV : ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Εφαρµογή των φάσεων της µεθόδου µετά την λήψη µέτρων για να
εξακριβωθεί η εφαρµοσιµότητα και η λειτουργικότητα αυτών.
Εφαρµογή της µεθόδου ανά τακτά χρονικά διαστήµατα λόγω αλλαγών στο
εργασιακό περιβάλλον που προέρχονται από την χρήση µέτρων , την
εκπαίδευση -

ενηµέρωση των εργαζοµένων, από τον εξοπλισµό, την

πρόοδο της τεχνολογίας κλπ.
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5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης µπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες,
µε βάση το αντικείµενο ασχολίας τους:
1. Χηµικά εργαστήρια
2. Εργαστήρια κατεργασίας- επεξεργασίας υλικών
3. Εργαστήρια υπολογιστών
Τα εργαστήρια που εµφανίζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευρά επικινδυνότητας
είναι αυτά που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, την κατηγορία των χηµικών
εργαστηρίων.
Θεωρείται ότι η πιθανή παραµένουσα δράση των χηµικών ουσιών στον ανθρώπινο
οργανισµό, η συσσώρευση τους σε όργανα του σώµατος και η µακροπρόθεσµη εκδήλωση
σοβαρών αρρωστιών, αποτελούν τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα χηµικά
εργαστήρια κρίνονται ως τα πλέον επικίνδυνα. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής κρίθηκε
σκόπιµο να εξεταστούν εργαστήρια που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία δεδοµένου ότι
θεωρούνται ως τα πλέον επικίνδυνα και η σύνταξη µελέτης επικινδυνότητας σε αυτά
αποτελεί επιτακτική ανάγκη.
Έτσι τα εργαστήρια για τα οποία συντάχθηκε Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου είναι
τα παρακάτω:
1. Πετρολογίας και Οικονοµικής Γεωλογίας του τµήµατος ΜΗΧΟΠ
2. Εφαρµοσµένης Γεωλογίας του τµήµατος ΜΗΧΟΠ
3. Τεχνολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος του τµήµατος ΜΗΠΕΡ
4. Εµπλουτισµού Μεταλλευµάτων και Βιοµηχανικών Ορυκτών του τµήµατος
ΜΗΧΟΠ
5. ∆ιαχείριση Αερίων, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων του τµήµατος ΜΗΠΕΡ
6. Εξευγενισµού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσίµων του τµήµατος ΜΗΧΟΠ
7. Ανόργανης – Οργανικής Γεωχηµείας και Οργανικής Πετρολογίας του τµήµατος
ΜΗΧΟΠ
8. Ανάλυσης Ρευστών Υπογείων Ταµιευτήρων του τµήµατος ΜΗΧΟΠ
9. Ατµοσφαιρικών Αιωρούµενων Σωµατιδίων
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Τα παραπάνω εργαστήρια αποτελούν αυτά που ανταποκρίθηκαν στη πρόταση για
σύνταξη µελέτης επικινδυνότητας στο περιβάλλον εργασίας τους. Η πρόταση έγινε µέσω
της αποστολής

ενηµερωτικού εντύπου σε κάθε εργαστήριο. Τα εργαστήρια που

εξετάζονται στα πλαίσια της εργασίας δεν συγκροτούν το σύνολο των χηµικών
εργαστηρίων αλλά αποτελούν σηµαντικό µέρος τους. Τα υπόλοιπα εργαστήρια της ίδιας
κατηγορίας δεν ανταποκρίθηκαν οπότε και δεν έγινε σύνταξη µελέτης σε αυτά.
Για κάθε εργαστηριακό χώρο εξετάστηκαν και παρουσιάζονται αναλυτικά τα παρακάτω:
Περιγραφή του εργαστηρίου, στην οποία παρουσιάζεται το εργαστηριακό
προσωπικό και η θέση του στο κτιριακό συγκρότηµα του Πολυτεχνείου Κρήτης
(σηµειώνεται ο προσανατολισµός του και οι έξοδοι του).
Περιγράφονται και αξιολογούνται οι συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος
(ποιότητα αέρα, θερµοκρασία, υγρασία και φωτισµός).
Εντοπίζεται και παρουσιάζεται στην κάτοψη ο εξοπλισµός ασφαλείας και η θέση
του µέσα στο χώρο (πυροσβεστήρες, πυροσβεστική φωλιά, φωτιστικά ασφαλείας,
σήµατα διάσωσης τύπου ε, ηλεκτρικός πίνακας, φαρµακείο).
Παρουσιάζεται η κάτοψη του εργαστηρίου όπου φαίνεται η χωροθέτηση των
πάγκων εργασίας και του εργαστηριακού εξοπλισµού (έπιπλα, όργανα).
Σηµειώνεται και καταγράφεται το είδος και η

αποθηκευµένη ποσότητα των

χηµικών ουσιών όπου χρησιµοποιείται.
Αξιολογείται ο επαγγελµατικός κίνδυνος ακολουθώντας τα εξής βήµατα:
1. Αρχικά ο υπεύθυνος του εργαστηρίου ακολουθώντας τις οδηγίες του
σχετικού εντύπου (Παράρτηµα Ι) συµπλήρωσε και παρέδωσε τον πίνακα
καταγραφής και αξιολόγησης των κινδύνων µε τις εκτιµήσεις του ως προς
τους κινδύνους του περιβάλλοντος εργασίας και τους παράγοντες που
ορίζουν τον βαθµό επικινδυνότητας αυτών.
2. Μετά από προσωπική επιτόπια παρατήρηση του εργαστηρίου και
συζήτηση µε τον υπεύθυνο του εργαστηρίου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία
εντοπισµού των κινδύνων στο εργαστηριακό περιβάλλον.
3. Στη συνέχεια για κάθε πηγή κινδύνου του εργαστηρίου υπολογίζεται ο
βαθµός επικινδυνότητας (ο υπολογισµός προκύπτει από το γινόµενο τριών
παραγόντων: της σοβαρότητας του αποτελέσµατος, της συχνότητας
έκθεσης και της πιθανότητας εµφάνισης ατυχήµατος) και ακολουθεί η
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ταξινόµηση των κινδύνων µε βάση τον βαθµό αυτών

(παρατίθενται οι

σχετικοί πίνακες).
4. Σχεδιάστηκε η κάτοψη του εργαστηρίου, στην οποία σηµειώνονται µε
διαγράµµιση οι τρεις πιο επικίνδυνες περιοχές οι οποίες

εµφανίζουν

επικινδυνότητα, που χαρακτηρίζεται ως πολύ µεγάλη ή µεγάλη , έτσι
όπως προέκυψε από το πίνακα υπολογισµού της. Επίσης στην κάτοψη
απεικονίζονται τα παρακάτω:
Οι πάγκοι εργασίας
Ο εξοπλισµός του εργαστηρίου (µηχανήµατα, γραφείο, ντουλάπα)
Η απαγωγός εστία (κλειστή συσκευή µε συρόµενα φύλλα µε την οποία
γίνεται η απόρριψη των καπνών και των αναθυµιάσεων, που
δηµιουργούνται κατά την διαδικασία επεξεργασίας των χηµικών
ουσιών, στο περιβάλλον ,µέσω µιας χοάνης)
Ο ηλεκτρικός πίνακας
Οι φιάλες αερίων υπό πίεση
Τα µέσα πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα και
ξηράς κόνεως, πυροσβεστική φωλιά, αυτόνοµα αυτοφορτιζόµενα
φωτιστικά ασφαλείας, σήµατα διάσωσης

τύπου ε)

5. Τέλος παρατηρώντας τον πίνακα, στον οποίο γίνεται η ταξινόµηση των
κινδύνων µε κριτήριο το βαθµό επικινδυνότητας τους και τον
χαρακτηρισµό αυτής , µε βάση την κλίµακα που έχει υιοθετηθεί,
προτείνονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε σκοπό την εξάλειψη ή
τον περιορισµό κάθε κινδύνου.
ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
Στην µελέτη που ακολουθεί χρησιµοποιούνται οι παρακάτω προτάσεις, οι οποίες
αποτελούν ποιοτική εκτίµηση των αντίστοιχων παραµέτρων του περιβάλλοντος εργασίας:
Οι συνθήκες υγρασίας

και θερµοκρασίας κρίνονται ικανοποιητικές όταν οι

εργαζόµενοι αισθάνονται ότι οι συνθήκες αυτές κυµαίνονται σε κανονικά επίπεδα
(εκπληρώνονται οι συνθήκες θερµικής ανέσεως). Σε αντίθετη περίπτωση οι
συνθήκες χαρακτηρίζονται ως µη ικανοποιητικές.
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Ο φυσικός φωτισµός του χώρου κρίνεται ικανοποιητικός όταν ο χώρος κατά τη
διάρκεια της ηµέρας φωτίζεται επαρκώς από τα υπάρχοντα ανοίγµατα. Σε αντίθετη
περίπτωση χαρακτηρίζεται ως µη ικανοποιητικός.
Ο ηλεκτρικός πίνακας είναι σε καλή κατάσταση όταν υπάρχουν τα προβλεπόµενα
µέσα προστασίας και ασφάλειας (κάλυµµα προστασίας, αυτόµατες ασφάλειες,
αυτόµατος διακόπτης προστασίας).
Επιπλέον κατά την σύνταξη της µελέτης επικινδυνότητας, για την καταγραφή των
ηλεκτρικών κινδύνων, που ανήκουν στην κατηγορία των φυσικών κινδύνων, εξετάστηκε
µόνο η κατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα και όχι κάθε ηλεκτρικής συσκευής χωριστά
αφού ώντας σε καλή κατάσταση ο πίνακας είναι δυνατόν να εντοπίσει την διαρροή
ρεύµατος στις συσκευές και να διακόψει την παροχή ρεύµατος µε αποτέλεσµα να
εξαλείφεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας των εργαζοµένων.
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5.1 Εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονοµικής Γεωλογίας

5.1.1 Γενικά στοιχεία
Το εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονοµικής Γεωλογίας , υπάγεται στο τµήµα των
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και εντάσσεται στον τοµέα Ανίχνευσης και Εντοπισµού.
∆ιευθυντής του εργαστηρίου είναι ο κ. Θ.Μαρκόπουλος και υπεύθυνη του χώρου η κα.
Πάολα Ροτόντο.

5.1.2 Χωροταξική περιγραφή του εργαστηρίου
Το εργαστήριο στεγάζεται στον δεύτερο όροφο του δυτικού κτιρίου του κτιριακού
συγκροτήµατος των ΜΗΧΟΠ Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)

και έχει έξοδο σε

κλιµακοστάσιο που οδηγεί σε ανοικτό ακάλυπτο χώρο. Αποτελείται από 3 αίθουσες που
δεν επικοινωνούν µεταξύ τους και καθεµία έχει µια έξοδο στον κεντρικό διάδροµο του
κτιρίου. Τα παράθυρα βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του εργαστηριακού χώρου.

5.1.3 Έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας της εργασίας

5.1.3.1 Συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας
Οι αίθουσες δεν διαθέτουν τοπικό ή κεντρικό εξαερισµό αλλά υπάρχει φυσικός
εξαερισµός ( παράθυρα, πόρτες ). Ο φυσικός εξαερισµός στην αίθουσα 1, όπου υπάρχουν
σκόνες και οσµές δεν είναι αρκετός για την ανανέωση του αέρα του χώρου, ενώ στις
άλλες αίθουσες κρίνεται ικανοποιητικός.
Στις ντουλάπες αποθήκευσης των χηµικών ουσιών δεν υπάρχει τοπικός εξαερισµός και οι
οσµές που εκλύονται είναι έντονες.
Οι συνθήκες εργασίας και θερµοκρασίας κρίνονται ικανοποιητικές.
Ο φυσικός φωτισµός του χώρου κρίνεται ικανοποιητικός.
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5.1.3.2 Εξοπλισµός ασφαλείας
Στο εργαστήριο υπάρχουν 2 πυροσβεστήρες (ένας διοξειδίου του άνθρακα και ένας ξηράς
κόνεως) τοποθετηµένοι σε συγκεκριµένες θέσεις που έχουν καθοριστεί µέσα στο χώρο
(ύπαρξη ειδικής σήµανσης) .
Πάνω από κάθε έξοδο υπάρχουν φωτιστικά ασφαλείας καθώς και ειδική σήµανση για
επισήµανση της εξόδου κινδύνου (ειδικά σήµατα διάσωσης τύπου ε).
Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας βρίσκεται µέσα στο χώρο του εργαστηρίου, είναι σε καλή
κατάσταση και δεν διαθέτει ηλεκτροστόπ.
Υπάρχει φαρµακείο.

5.1.3.3 ∆ιευθέτηση των χώρων
Στις αίθουσες του εργαστηρίου υπάρχουν πάγκοι εργασίας, πάνω στους οποίους είναι
τοποθετηµένα εργαλεία και όργανα . Οι διάδροµοι που υπάρχουν έχουν ικανοποιητικό
πλάτος, χωρίς εµπόδια και έτσι

είναι δυνατή η άµεση έξοδος

από τον χώρο σε

περίπτωση έκτατης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά κλπ).

5.1.3.4 Εργαστηριακός Εξοπλισµός
Στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχουν
πάγκοι εργασίας
καρέκλες
διάφορα εργαλεία (µαχαίρια, ψαλίδια κλπ)
υαλικά
1 φλογοφωτόµετρο
1 ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (SEM)
1 φασµατοτοσκόπιο ακτίνων X- φθορισµού (XRF)
3 οθόνες οργάνων
1 λουτρό υπερήχων
1 δονητής κοσκίνων
1 κλίβανος 1200 ο C
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φιάλες αερίων για το φλωγοφωτόµετρο (φιάλη βουτανίου)και για το XRF(φιάλες
αργού, ηλίου και µεθανίου)
χηµικά αντιδραστήρια, οξέα
Στις ντουλάπες του εργαστηρίου φυλάσσονται και αποθηκεύονται οι παρακάτω διαλύτες
και οι ποσότητες που σηµειώνονται.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Θεικό υδροξείδιο του νατρίου

5l

Αµµωνία ( ΝΗ4 )

5l

Υδροχλωρικό οξύ ( HCl )

10 l

Υδράσβεστος σε σκόνη

5 Kg

Λιγνίτης σε σκόνη

4 Kg

Πίνακας 5.1.1 : Είδος και ποσότητες των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στο
εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονοµικής Γεωλογίας

Στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχουν οι παρακάτω φιάλες υπό πίεση (η θέση τους
σηµειώνεται στην κάτοψη του χώρου):
ΦΙΑΛΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Αργό ( Ar )

1 φιάλη

Μεθάνιο (CH4 )

1 φιάλη

Βουτάνιο ( C4H10 )

1 φιάλη

Ήλιο ( He )

1 φιάλη

Πίνακας 5.1.2 : Είδος και ποσότητες φιαλών υπό πίεση που χρησιµοποιούνται στο
εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονοµικής Γεωλογίας

5.1.4 Εκτίµηση επικινδυνότητας του εργαστηρίου
Η επιτόπια παρατήρηση του χώρου οδηγεί στον εντοπισµό των παρακάτω πιθανών προς
εκδήλωση κινδύνων:
Κίνδυνος κοψίµατος ή εκδορών από κακή χρήση των υαλικών.
Κίνδυνος εγκαυµάτων από την χρήση του κλιβάνου και του φλωγοφοτόµετρου.
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Κίνδυνος για την περιοχή του κεφαλιού και των µατιών από την χρήση των
µηχανηµάτων SEM και XRF (εκποµπή ακτινοβολίας) .
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει ηλεκτροστόπ στον
ηλεκτρικό πίνακα και έτσι δεν µπορεί να ανιχνευτεί η διαρροή ρεύµατος.
Κίνδυνος για τα αυτιά όταν λειτουργεί το λουτρό υπερήχων και ο δονητής
κοσκίνων (παραγωγή δυνατού, ενοχλητικού θορύβου) .
Κίνδυνος για τα χέρια από την επεξεργασία των χηµικών ουσιών (ανάλογα µε το
είδος και τη φύση αυτών).
Κίνδυνος για το σώµα από έκρηξη ή πτώση των φιαλών υπό πίεση.
Μετά τον εντοπισµό των κινδύνων στο χώρο του εργαστηρίου, και ακολουθώντας τα
βήµατα που περιγράφονται στην αρχή του κεφαλαίου 5, συµπληρώνονται και
δηµιουργούνται για κάθε βήµα οι ακόλουθοι πίνακες.
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΟΙ

•πτώσεις
•γλυστρίµατα
•εκδορές
•δονήσεις

Είδος
εξοπλισµού ή
ενέργειας

Υαλικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
•ηλεκτροπληξία

Κλίβανος
µέγιστης
θερµοκρασίας
1200C

∆εν υπάρχει
ηλεκτροστοπ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΘΟΡΥΒΟΙ

•µη ιοντίζουσες
•ιοντίζουσες

Ηλεκτρονικό
µικροσκόπιο
σάρωσης (SEM),
(οπτική,
ηλεκτροµαγνητική
ακτινοβολία)

Ποσότητα
∆ιάρκεια
Συγκέντρωση

ΣΤΕΡΕΑ

ΥΓΡΑ

•σκόνες
•ίνες

∆ονητής
κοσκίνων

Υδράσβεστος
σε σκόνη

7 min/κοσκίνιση

ΑΕΡΙΑ
•τοξικά
•ασφυξιογόνα
•εύφλεκτα
•εκρηκτικά
κτλπ

Αντιδραστήριαοξέα

Φιάλη βουτανίου
για το
φλογοφωτόµετρο,
φιάλες αργού,
ηλίου, µεθανίου
για το XRF

(Πίνακας 5.1.1)

(Πίνακας 5.1.2
)

Χέρια

Μάτια, χέρια

Σώµα

Κεφάλι, µάτια

Κεφάλι, αυτιά

Πρόσωπο,
χέρια,
αναπνευστική
οδός

Πρόσωπο,
χέρια,
αναπνευστική
οδός

Σώµα

Σοβαρότητα
αποτελέσµατος

2

5

4

5

3

3

3

5

Συχνότητα

5

3

1

5

3

2

3

4

Πιθανότητα
εµφάνισης

3

2

2

4

1

1

1

2

Φασµατοσκοπίο
ακτίνων Χ Φθορισµού

Λουτρό
υπερήχων

Μέρος του
σώµατος που
εκτίθεται

Είδος
εξοπλισµού ή
ενέργειας
Ποσότητα
∆ιάρκεια
Συγκέντρωση
Μέρος του
σώµατος που
εκτίθεται
Σοβαρότητα
αποτελέσµατος

Φλογοφωτόµετρο

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΧΗΜΙΚΟΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΦΥΣΙΚΟΙ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Παθογονοι
Μικροοργανισµοι

1
Μάτια

Κεφάλι

Αυτιά

5

5

3

Συχνότητα

2

5

5

Πιθανότητα
εµφάνισης

1

4

3

Πίνακας 5.1.3 : Καταγραφή των κινδύνων στο εργαστηρίο Πετρολογίας και Οικονοµικής Γεωλογίας
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ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ( Α )

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( Β )

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ( Γ )

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
(Α Χ Β Χ Γ)

ΥΑΛΙΚΑ

2

5

3

30

ΚΛΙΒΑΝΟΣ

5

3

2

30

ΦΛΟΓΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ

5

2

1

10

ΕΛΛΕΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΟΠ

4

1

2

8

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΣΑΡΩΣΗΣ

5

5

4

100

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟ ΑΚΤΙΝΩΝ X ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

5

5

4

100

3

3

1

9

ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

3

5

3
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ΘΟΡΥΒΟΙ

∆ΟΝΗΤΗΣ ΚΟΣΚΙΝΩΝ

ΧΗΜΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΘΕΡΜΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΕΙ∆ΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

Υ∆ΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

3

2

1

6

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΟΞΕΑ

3

3

1

9

ΦΙΑΛΗ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ,ΑΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΘΑΝΙΟΥ

5

4

2
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Πίνακας 5.1.4 : Υπολογισµός βαθµού επικινδυνότητας για τους κινδύνους του εργαστηρίου Πετρολογίας και Οικονοµικής Γεωλογίας
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
( Πίνακας 5.1.3 )

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
(R)
( Πίνακας 5.1.4 )

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
( Πίνακας 4.5 )

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΣΑΡΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΙ, ΜΑΤΙΑ

100

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟ
ΑΚΤΙΝΩΝ X ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΙ

100

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ

ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΥΤΙΑ

45

ΜΕΣΑΙΑ

ΦΙΑΛΗ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ,
ΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ

ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

40

ΜΕΣΑΙΑ

ΥΑΛΙΚΑ

ΧΕΡΙΑ

30

ΜΙΚΡΗ

ΚΛΙΒΑΝΟΣ

ΜΑΤΙΑ, ΧΕΡΙΑ

30

ΜΙΚΡΗ

ΦΛΟΓΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ

ΜΑΤΙΑ

10

ΜΙΚΡΗ

∆ΟΝΗΤΗΣ ΚΟΣΚΙΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΙ, ΑΥΤΙΑ

9

ΑΜΕΛΗΤΕΑ

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΟΞΕΑ

ΠΡΟΣΩΠΟ, ΧΕΡΙΑ,
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ

9

ΑΜΕΛΗΤΕΑ

ΕΛΛΕΙΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΟΠ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

8

ΑΜΕΛΗΤΕΑ

Υ∆ΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΣΕ
ΣΚΟΝΗ

ΠΡΟΣΩΠΟ, ΧΕΡΙΑ,
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ

6

ΑΜΕΛΗΤΕΑ

Πίνακας 5.1.5 : Tαξινόµηση των πηγών κινδύνου του εργαστηρίου Πετρολογίας και Οικονοµικής Γεωλογίας
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5.1.5 Προτεινόµενα µέτρα ασφαλείας

Από την εξέταση του Πίνακα 5.1.5, στον οποίο γίνεται η ταξινόµηση των κινδύνων µε
κριτήριο το βαθµό επικινδυνότητας τους και το χαρακτηρισµός αυτής, µε βάση την
κλίµακα που έχει υιοθετηθεί, προκύπτουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε σκοπό την
εξάλειψη ή την µείωση των κινδύνων.
Για να γίνουν τα παραπάνω εφαρµόζονται τα βασικά βήµατα για την αντιµετώπιση των
κινδύνων όπως παρουσιάζονται στη Φάση ΙΙΙΙ στο κεφάλαιο 4. ∆εδοµένου ότι η
απαλοιφή των αιτιών απαιτεί χρόνο και κόστος, θα υλοποιηθούν τα επόµενα βήµατα για
την µείωση των κινδύνων που αποτελούνται από τη πρόταση µέτρων οµαδικής
προστασίας και µέσων ατοµικής προστασίας.. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής δεν θα
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόταση µέτρων οµαδικής προστασίας, αφού κρίνεται
δύσκολη η εφαρµογή τους λόγω της φύσεως του περιβάλλοντος εργασίας και κάποιες
φορές η εφαρµογή τους κρίνεται οικονοµικά ασύµφορη. Έτσι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα
στο τέταρτο βήµα αντιµετώπισης των κινδύνων και υλοποιούνται τα εξής:
Έχοντας υπόψη µας τους κινδύνους που εµφανίζονται στο εργαστηριακό περιβάλλον
αλλά και µετά

την

επιτόπια παρατήρηση του χώρου και πιο συγκεκριµένα των

παρακάτω παραγόντων:
Συνθήκες εργασίας
Εξοπλισµός ασφάλειας
Χωροθέτηση
Εξοπλισµός εργαστηρίου
Θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν τα παρακάτω οµαδικά µέτρα προστασίας τα οποία θα
βελτιώσουν την ποιότητα των παραγόντων αυτών και θα βοηθήσουν στην µείωση ή στην
εξάλειψη των κινδύνων.
Τα µέτρα που προτείνονται είναι τα εξής:
Εγκατάσταση τοπικού ή κεντρικού εξαερισµού στην νότια αίθουσα του
εργαστηρίου ,δεδοµένου ότι στο χώρο λόγω του κοσκινίσµατος διαφόρων υλικών
η συγκέντρωση σκόνης είναι υψηλή.
Φύλαξη και αποθήκευση των χηµικών ουσιών σε ειδικές ντουλάπες στις οποίες
πρέπει να εγκατασταθεί τοπικός εξαερισµός.
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Σε όλες τις συσκευασίες των χηµικών θα πρέπει να υπάρχει και να διατηρείται η
ετικέτα που ενηµερώνει τον εργαζόµενο για το είδος και την επικινδυνότητα της
ουσίας.
Συµµόρφωση των εργαζοµένων µε τις σχετικές οδηγίες για τη χρήση των φιαλών
αερίων υπό πίεση (Παράρτηµα ΙV). Ανάρτηση των οδηγιών µέσα στο χώρο του
εργαστηρίου, κοντά στη θέση όπου είναι τοποθετηµένες οι φιάλες.
Τοποθέτηση των υαλικών σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης έτσι ώστε να
αποφεύγεται η τυχαία τοποθέτηση τους.
Προσοχή του εργαζοµένου κατά τη χρήση των υαλικών.
Τοποθέτηση ειδικού ηχοµονωτικού καλύµµατος για την µείωση του θορύβου
που παράγεται κατά τη λειτουργία του δονητή κοσκίνων.
Εγκατάσταση ηλεκτροστόπ στον ηλεκτρικό πίνακα.
Συνίσταται να γίνεται τακτική ανανέωση και εφοδιασµός του φαρµακείου.
Επειδή η εφαρµογή των παραπάνω µέτρων απαιτεί χρόνο αλλά και το κόστος υλοποίησης
τους είναι αρκετά υψηλό, θεωρείται αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί το τέταρτο στάδιο
αντιµετώπισης των κινδύνων. Στο στάδιο αυτό ανάλογα µε το κίνδυνο προτείνονται τα
κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας.
Έτσι µε σειρά προτεραιότητας προτείνονται τα παρακάτω µέσα ατοµικής προστασίας:
1. Χρήση γυαλιών κατά τη λειτουργία του XFR και του SEM. Συχνά διαλείµµατα
εργασίας, για να ξεκουράζεται ο εργαζόµενος.
2. Χρήση ωτοασπίδων όταν λειτουργεί το λουτρό υπερήχων και ο δονητής
κοσκίνων.
3. Χρήση πυρίµαχων γαντιών και γυαλιών προστασίας από τη θερµότητα και τους
καπνούς κατά τη λειτουργία του κλιβάνου και του φλογοφωτόµετρου.
4. Χρήση γαντιών , µάσκας και γυαλιών κατά την επεξεργασία των διαφόρων
χηµικών.
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5.2 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Γεωλογίας

5.2.1 Γενικά στοιχεία
Το εργαστήριο Εφαρµοσµένης Γεωλογίας , υπάγεται στο τµήµα των Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων και εντάσσεται στον τοµέα Ανίχνευσης και Εντοπισµού. ∆ιευθυντής
του εργαστηρίου είναι ο κ. ∆. Μονόπωλης και υπεύθυνος του χώρου ο κ Μ. Στειακάκης.

5.2.2 Χωροταξική περιγραφή του εργαστηρίου
Το εργαστήριο στεγάζεται στον δεύτερο όροφο του δυτικού κτιρίου του κτιριακού
συγκροτήµατος των ΜΗΧΟΠ (Μηχανικών Ορυκτών Πόρων) και έχει έξοδο σε
κλιµακοστάσιο που οδηγεί σε ανοικτό ακάλυπτο χώρο. Αποτελείται από 2 αίθουσες που
έχουν από µια πόρτα προς το κεντρικό διάδροµο του κτιρίου. Τα παράθυρα βρίσκονται
στην βόρεια πλευρά του εργαστηριακού χώρου και στις δύο αίθουσες .
Το εργαστήριο διαθέτει και µια αποθήκη, στο ισόγειο του ιδίου κτιρίου, στο οποίο είναι
αποθηκευµένα µηχανήµατα και δεν υπάρχει έκθεση του εργαζοµένου στο χώρο αυτό, για
αυτό το λόγο δεν εκτιµώνται οι κίνδυνοι του χώρου αυτού.

5.2.3. Έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας της εργασίας

5.2.3.1 Συνθήκες στο περιβάλλον εργασίας
Οι αίθουσες δεν διαθέτουν τοπικό ή κεντρικό εξαερισµό αλλά υπάρχει φυσικός
εξαερισµός (παράθυρα, πόρτες) ο οποίος θεωρείται ικανοποιητικός και επαρκής για την
ανακύκλωση του αέρα.
Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας του χώρου (και στις δύο αίθουσες) θεωρούνται
ικανοποιητικές.
Ο φυσικός φωτισµός του χώρου κρίνεται ικανοποιητικός.
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5.2.3.2 Εξοπλισµός ασφαλείας
Στην πρώτη αίθουσα του εργαστηρίου υπάρχουν 3 πυροσβεστήρες διοξειδίου του
άνθρακα, οι δύο εκ των οποίων είναι τοποθετηµένοι στην κατάλληλη θέση , η οποία
επισηµαίνεται µε ειδική σήµανση, ο άλλος βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της
αίθουσας τοποθετηµένος πίσω από ένα πάγκο εργασίας και η θέση του κρίνεται
ακατάλληλη. Στην δεύτερη αίθουσα βρίσκονται σε κατάλληλη θέση οι άλλοι δύο
πυροσβεστήρες.
Πάνω από κάθε πόρτα υπάρχουν φωτιστικά ασφαλείας καθώς και τα ειδικά σήµατα
διάσωσης τύπου ε.
Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας βρίσκεται έξω από τις αίθουσες του εργαστηρίου, δίπλα
στο κλιµακοστάσιο και είναι σε καλή κατάσταση και διαθέτει ηλεκτροστόπ.
Υπάρχει φαρµακείο στην µια αίθουσα µόνο.

5.2.3.3 ∆ιευθέτηση των χώρων
Περιµετρικά στις αίθουσες του εργαστηρίου υπάρχουν πάγκοι εργασίας, πάνω στους
οποίους είναι τοποθετηµένα εργαλεία και όργανα και στην µέση κάθε αίθουσας υπάρχει
ένας πυρήνας µε εργαστηριακά µηχανήµατα.
Οι διάδροµοι έχουν ικανοποιητικό πλάτος, χωρίς εµπόδια και έτσι είναι δυνατή η άµεση
έξοδος από τον χώρο σε περίπτωση έκτατης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά κλπ).

5.2.3.4 Εργαστηριακός εξοπλισµός
Στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχουν:
πάγκοι εργασίας
καρέκλες
διάφορα εργαλεία (µαχαίρια, ψαλίδια κλπ)
ένα logger για γεωφυσικές διασκοπήσεις
ένα δονητή κοσκίνων
συρτάρια και ντουλάπια αποθήκευσης υδροχηµικών ουσιών
υδράργυρος για µέτρηση της πίεσης.
Στον παρακάτω πίνακα σηµειώνονται διάφορες χηµικές ουσίες και οι ποσότητες τους.
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ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Χλωριούχο αµµώνιο ( NH4Cl )
50 ml
∆είκτες µε ποτάσα
2l
∆ιάλυµα θεϊκού οξέος ( H2SO4 )
500ml
Υδροχλωρικό οξύ ( HCl )
500ml
Χλωριούχο νάτριο ( NaCL )
500ml
Θειούχο µαγνήσιο ( MgS )
500ml
∆ιάλυµα θειούχου νατρίου ( Na2S )
500ml
Πίνακας 5.2.1 : Είδος και ποσότητες των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στο εργαστήριο
Εφαρµοσµένης Γεωλογίας

Στην αποθήκη του εργαστηρίου υπάρχουν αποθηκευµένα τα παρακάτω µηχανήµατα (στα
οποία οι εργαζόµενοι δεν κάνουν επεξεργασίες):
Ένας δίσκος
Μία σέγα
Κόπτες για την διαµόρφωση δοκιµίων
Ένας τόρνος
Ένας εξολκέας δείγµατος
Μια συσκευή ανεµπόδιστης θλίψης, µε εκτίναξη ελατηρίου

5.2.4 Εκτίµηση επικινδυνότητας του εργαστηρίου
Η επιτόπια παρατήρηση του χώρου οδηγεί στον εντοπισµό των παρακάτω πιθανών προς
εκδήλωση κινδύνων:
Κίνδυνος για το κεφάλι κατά την χρήση του logger (εκποµπή ακτινοβολίας).
Κίνδυνος για τα αυτιά όταν λειτουργεί ο δονητής κοσκίνων (παραγωγή δυνατού,
ενοχλητικού θορύβου).
Κίνδυνος για τα

χέρια από την επεξεργασία των υδροχηµικών ουσιών

(ανάλογα µε το είδος και τη φύση αυτών) .
Κίνδυνος για το σώµα κατά την διαδικασία συλλογής του υδραργύρου σε
περίπτωση διαρροής του στο χώρο του εργαστηρίου.
Μετά τον εντοπισµό των κινδύνων στο χώρο του εργαστηρίου, και ακολουθώντας τα
βήµατα που περιγράφονται στην αρχή του Κεφαλαίου 5, συµπληρώνονται και
δηµιουργούνται για κάθε βήµα οι ακόλουθοι πίνακες.

56

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

•πτώσεις
•γλυστρίµατα
•εκδορές
•δονήσεις

ΘΕΡΜΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ

•ηλεκτροπληξία

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΘΟΡΥΒΟΙ

•µη
ιοντίζουσες
•ιοντίζουσες

ΣΤΕΡΕΑ

ΥΓΡΑ

•σκόνες
•ίνες

ΑΕΡΙΑ

•τοξικά
•ασφυξιογόνα
•εύφλεκτα
•εκρηκτικά
κτλπ

ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Υδράργυρος
για µέτρηση
πίεσης

Είδος
εξοπλισµού ή
ενέργειας

Logger για
γεωφυσικές
διασκοπήσεις

∆ονητής
κοσκίνων

∆ιάφορα
υδροχηµικά

Ποσότητα
∆ιάρκεια
Συγκέντρωση

1

1

(Πίνακας
5.2.1)

Μέρος του
σώµατος που
εκτίθεται

Κεφάλι

Αυτιά

Xέρια

Όλο

Σοβαρότητα
αποτελέσµατος

2

3

4

4

Συχνότητα

1

2

2

2

Πιθανότητα
εµφάνισης

1

2

2

2

Πίνακας 5.2.2 : Καταγραφή των κινδύνων στο εργαστήριο Εφαρµοσµένης Γεωλογίας
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΧΗΜΙΚΟΙ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ

ΦΥΣΙΚΟΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ( Α )

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( Β )

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ( Γ )

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

LOGGER ΓΙΑ
ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ
∆ΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

2

1

1

2

∆ΟΝΗΤΗΣ
ΚΟΣΚΙΝΩΝ

3

2

1

6

∆ΙΑΦΟΡΑ
Υ∆ΡΟΧΗΜΙΚΑ

4

2

2

16

Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΣ ΓΙΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ

4

2

2

16

ΧΗΜΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΕΙ∆ΟΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΘΟΡΥΒΟΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
(Α Χ Β Χ Γ)

Πίνακας 5.2.3 : Υπολογισµός βαθµού επικινδυνότητας για τους κινδύνους του εργαστηρίου
Εφαρµοσµένης Γεωλογίας

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΒΛΑΠΤΕΤΑΙ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ( R )

∆ΙΑΦΟΡΑ
Υ∆ΡΟΧΗΜΙΚΑ

ΧΕΡΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ

16

ΜΙΚΡΗ

Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΣ ΓΙΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ

ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

16

ΜΙΚΡΗ

∆ΟΝΗΤΗΣ
ΚΟΣΚΙΝΩΝ

ΑΥΤΙΑ

6

ΑΜΕΛΗΤΕΑ

LOGGER ΓΙΑ
ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ
∆ΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΙ

2

ΑΜΕΛΗΤΕΑ

ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
( Πίνακας 5.2.2 )

( Πίνακας 5.2.3 )

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
( Πίνακας 4.5 )

Πίνακας 5.2.4 : Tαξινόµηση των πηγών κινδύνου του εργαστηρίου Εφαρµοσµένης Γεωλογίας
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Στην κάτοψη του εργαστηρίου δεν υπάρχει περιοχή µε διαγράµµιση αφού

δεν

καταγράφτηκαν πηγές κινδύνου µε µεγάλη ή πολύ µεγάλη επικινδυνότητα.

5.2.5 Προτεινόµενα µέτρα ασφαλείας
Από την εξέταση του Πίνακα 5.2.4, στον οποίο γίνεται η ταξινόµηση των κινδύνων µε
κριτήριο το βαθµό επικινδυνότητας τους και το χαρακτηρισµός αυτής, µε βάση την
κλίµακα που έχει υιοθετηθεί, προκύπτουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε σκοπό την
εξάλειψη ή την µείωση των κινδύνων.
Για να γίνουν τα παραπάνω εφαρµόζονται τα βασικά βήµατα για την αντιµετώπιση των
κινδύνων όπως παρουσιάζονται στη Φάση ΙΙΙΙ στο κεφάλαιο 4. ∆εδοµένου ότι η
απαλοιφή των αιτιών απαιτεί χρόνο και κόστος, θα υλοποιηθούν τα επόµενα βήµατα για
την µείωση των κινδύνων που αποτελούνται από τη πρόταση µέτρων οµαδικής
προστασίας και µέσων ατοµικής προστασίας.. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής δεν θα
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόταση µέτρων οµαδικής προστασίας, αφού κρίνεται
δύσκολη η εφαρµογή τους λόγω της φύσεως του περιβάλλοντος εργασίας και κάποιες
φορές η εφαρµογή τους κρίνεται οικονοµικά ασύµφορη. Έτσι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα
στο τέταρτο βήµα αντιµετώπισης των κινδύνων και υλοποιούνται τα εξής:
Έχοντας υπόψη µας τους κινδύνους που εµφανίζονται στο εργαστηριακό περιβάλλον
αλλά και µετά

την

επιτόπια παρατήρηση του χώρου και πιο συγκεκριµένα των

παρακάτω παραγόντων:
Συνθήκες εργασίας
Εξοπλισµός ασφάλειας
Χωροθέτηση
Εξοπλισµός εργαστηρίου
Θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν τα παρακάτω οµαδικά µέτρα προστασίας και να
γίνουν οι προτεινόµενες ενέργειες, οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα των
παραγόντων αυτών και θα βοηθήσουν στην µείωση ή στην εξάλειψη των κινδύνων.
Τα µέτρα που προτείνονται είναι τα εξής:
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Σε όλες τις συσκευασίες των χηµικών θα πρέπει να υπάρχει και να διατηρείται η
ετικέτα που ενηµερώνει τον εργαζόµενο για το είδος και την επικινδυνότητα της
ουσίας.
Εφοδιασµός του εργαστηρίου µε κατάλληλο όργανο συλλογής του υδραργύρου.
Τοποθέτηση του πυροσβεστήρα σε πιο κατάλληλη θέση όπου θα εξασφαλίζεται η
άµεση πρόσβαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης .
Συνίσταται να γίνεται τακτική ανανέωση και εφοδιασµός του φαρµακείου.
Τοποθέτηση φαρµακείου και στην δεύτερη αίθουσα.
Τοποθέτηση ειδικού ηχοµονωτικού καλύµµατος στον δονητή κοσκίνων για την
µείωση του παραγόµενου θορύβου κατά τη λειτουργία του.
Επειδή η εφαρµογή των παραπάνω µέτρων απαιτεί χρόνο αλλά και το κόστος υλοποίησης
τους είναι αρκετά υψηλό, θεωρείται αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί το τέταρτο στάδιο
αντιµετώπισης των κινδύνων. Στο στάδιο αυτό ανάλογα µε το κίνδυνο προτείνονται τα
κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας.
Έτσι µε σειρά προτεραιότητας προτείνονται τα παρακάτω µέσα ατοµικής προστασίας:
1. Χρήση γαντιών , µάσκας και γυαλιών κατά την επεξεργασία των διαφόρων
χηµικών.
2. Χρήση κατάλληλου οργάνου συλλογής του υδραργύρου σε περίπτωση διαρροής
αυτού.
3. Χρήση ακουστικών όταν ο δονητής λειτουργεί.
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5.3 Εργαστήριο Τεχνολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος

5.3.1 Γενικά στοιχεία
Το εργαστήριο Τεχνολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος, υπάγεται στο τµήµα των
Μηχανικών Περιβάλλοντος. ∆ιευθυντής του εργαστηρίου είναι ο κ. Ε.∆ιαµαντόπουλος
και υπεύθυνη του χώρου η κα. Ε. Κουκουράκη.

5.3.2 Xωροταξική περιγραφή του εργαστηρίου
Το εργαστήριο στεγάζεται δίπλα στο µηχανογραφικό κέντρο στην ανατολική πλευρά του
κτιριακού συγκροτήµατος των Μ.Π.∆. H αίθουσα του εργαστηρίου επικοινωνεί µε ένα
πατάρι µέσω µιας σκάλας, η οποία διαθέτει 17 σκαλοπάτια µε κουπαστή και
αντιολισθητική ζώνη. Στο πατάρι βρίσκονται τα γραφεία και 4 προσωπικοί υπολογιστές.
Ο χώρος του εργαστηρίου διαθέτει ανατολικά και δυτικά παράθυρα, τα περισσότερα εκ
των οποίων είναι χαλασµένα και δεν ανοίγουν. Έχει µια κεντρική είσοδο που οδηγεί σε
ακάλυπτο χώρο.

5.3.3 Έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας

5.3.3.1 Συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας
Η αίθουσα δεν διαθέτει τοπικό ή κεντρικό εξαερισµό αλλά ο εξαερισµός γίνεται φυσικά
από τα ανοίγµατα του χώρου (παράθυρα, πόρτες).
Ο φυσικός εξαερισµός δεν είναι επαρκής

για την ανανέωση του αέρα του χώρου

δεδοµένου ότι υπάρχουν έντονες οσµές που εκλύονται από τα αποθηκευµένα και τα υπό
επεξεργασία χηµικά.
Στις ντουλάπες αποθήκευσης των χηµικών ουσιών δεν υπάρχει τοπικός εξαερισµός και οι
οσµές που εκλύονται είναι έντονες.
Οι συνθήκες εργασίας και θερµοκρασίας κρίνονται ικανοποιητικές.
Ο φυσικός φωτισµός του χώρου κρίνεται ικανοποιητικός.
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5.3.3.2 Εξοπλισµός ασφαλείας
Στο εργαστήριο υπάρχει ένας

πυροσβεστήρας

διοξειδίου του άνθρακα και µια

πυροσβεστική φωλιά τοποθετηµένος σε συγκεκριµένες θέσεις που έχουν καθοριστεί
µέσα στο χώρο (ύπαρξη ειδικής σήµανσης).
Πάνω από κάθε έξοδο υπάρχουν φωτιστικά ασφαλείας καθώς και ειδική σήµανση για
επισήµανση της εξόδου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (ειδικά σήµατα διάσωσης
τύπου ε) .
Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας βρίσκεται µέσα στο χώρο του εργαστηρίου δίπλα στη
κεντρική είσοδο, είναι σε καλή κατάσταση και διαθέτει ηλεκτροστόπ.
Υπάρχει φαρµακείο.

5.3.3.3 ∆ιευθέτηση των χώρων
Σε παράλληλη διάταξη στην αίθουσα του εργαστηρίου υπάρχουν πάγκοι εργασίας, πάνω
στους οποίους είναι τοποθετηµένα εργαλεία και όργανα . Οι διάδροµοι έχουν
ικανοποιητικό πλάτος, χωρίς εµπόδια και έτσι είναι δυνατή η άµεση έξοδος από τον
χώρο σε περίπτωση έκτατης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά κλπ).
Οι φιάλες υπό πίεση βρίσκονται κάτω από τις σκάλες και είναι πρόχειρα δεµένες µεταξύ
τους.

5.3.3.4 Εργαστηριακός εξοπλισµός
Στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχουν:
πάγκοι εργασίας
καρέκλες
διάφορα εργαλεία (µαχαίρια, ψαλίδια κλπ)
υαλικά
ντουλάπες αποθήκευσης χηµικών ουσιών
1 φούρνος ξήρανσης 110
θερµοαντιδραστήρες
1 ανιχνευτής σύλληψης ηλεκτρονίων µε Ni-63
2 απαγωγοί
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εισαγωγείς δειγµάτων αναλυτικών οργάνων
φιάλες αερίων
χηµικά αντιδραστήρια, διαλύτες
Στις ντουλάπες του εργαστηρίου φυλάσσονται και αποθηκεύονται οι παρακάτω διαλύτες
και οι ποσότητες που σηµειώνονται.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Θεικά οξέα
5l
Μεθανόλη ( CH3OH )
5l
Ακετόνη ( C3H6O )
5l
Εξάνιo ( C6H14 )
5l
Προπανόλη ( C3H7OH )
5l
Αµµωνία ( NH3 )
5l
∆ιχλωροµεθάνιο ( CH2Cl2 )
2,5 l
Ακετονιτρίλιο (C2H3N )
2,5 l
∆ιέθυλαιθέρας ( C4H10O )
2,5 l
Φορµαλδεύδη ( CH2O )
2,5 l
Φαινόλη ( C6H5OH )
500 gr
Υδράργυρος (Hg )
200gr
Οξείδιο του υδραργύρου ( HgO )
200gr
Χλωριούχο αµµώνιο ( NH4Cl )
200gr
Θεικό υδράργυρο ( HgSO4 )
200gr
Πίνακας 5.3.1 : Είδος και ποσότητες των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στο εργαστήριο Τεχνολογίας
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος

Στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχουν οι παρακάτω φιάλες υπο πίεση ,η θέση των οποίων
σηµειώνεται στη κάτοψη του χώρου.
ΦΙΑΛΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Υδρογόνο ( H2 )
1 φιάλη
Ακετυλένιο ( C2H2 )
1 φιάλη
Αέρας
1 φιάλη
Οξυγόνο ( O2 )
1 φιάλη
Άζωτο ( N2 )
1 φιάλη
Πίνακας 5.3.2 : Είδος και ποσότητες φιαλών υπό πίεση που χρησιµοποιούνται στο εργαστήριο Τεχνολογίας
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος

Στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχουν και επεξεργάζονται οι παρακάτω παθογόνοι
µικροοργανισµοί
αερόβιοι και αναερόβιοι µικροοργανισµοί επεξεργασµένων αστικών λυµάτων
απόβλητα ελαιουργείων
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5.3.4 Εκτίµηση επικινδυνότητας του εργαστηρίου
Η επιτόπια παρατήρηση του χώρου οδηγεί στον εντοπισµό των παρακάτω πιθανών προς
εκδήλωση κινδύνων:
Κίνδυνος κοψίµατος ή εκδορών από κακή χρήση των υαλικών.
Κίνδυνος για το σώµα από γλίστρηµα ή πτώση από τη σκάλα.
Κίνδυνος εγκαυµάτων από την χρήση του θερµοαντιδραστήρα και του φούρνου.
Κίνδυνος για την περιοχή του κεφαλιού και των µατιών από την χρήση του
ανιχνευτή ηλεκτρονίων µε Ni - 63 (εκποµπή ακτινοβολίας).
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει ηλεκτροστόπ στον
ηλεκτρικό πίνακα και έτσι δεν µπορεί να ανιχνευτεί η διαρροή ρεύµατος.
Κίνδυνος για τα αυτιά όταν λειτουργούν οι απαγωγοί (παραγωγή δυνατού,
ενοχλητικού θορύβου).
Κίνδυνος για τα χέρια και το αναπνευστικό σύστηµα από την επεξεργασία των
χηµικών ουσιών (ανάλογα µε τη φύση και το είδος αυτών).
Κίνδυνος για το σώµα από έκρηξη ή πτώση των φιαλών υπό πίεση. Ο κίνδυνος
είναι ενισχυµένος δεδοµένου ότι η θέση φύλαξης των φιαλών υπό πίεση, κάτω
από τη σκάλα, κρίνεται ακατάλληλη.
Κίνδυνος για το αναπνευστικό σύστηµα και τα χέρια από την επεξεργασία
αστικών

λυµάτων

και

αποβλήτων

ελαιουργείων

(ύπαρξη

παθογόνων

µικροοργανισµών).
Μετά τον εντοπισµό των κινδύνων στο χώρο του εργαστηρίου, και ακολουθώντας τα
βήµατα που περιγράφονται στην αρχή του Κεφαλαίου 5, συµπληρώνονται και
δηµιουργούνται για κάθε βήµα οι ακόλουθοι πίνακες.
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

Είδος εξοπλισµού ή
ενέργειας

Σκάλα µεταξύ
ισογείου-1ου
ορόφου

Ποσότητα ∆ιάρκεια
Συγκέντρωση

17 σκαλοπάτια

Μέρος του σώµατος
που εκτίθαται

όλο

Σοβαρότητα
αποτελέσµατος
Συχνότητα
Πιθανότητα
εµφάνισης

ΘΕΡΜΙΚΟΙ

Θερµοαντιδραστήρες

8
Χέρια,πρόσωπο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
•ηλεκτροπληξία

ΧΗΜΙΚΟΙ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
•µη ιοντίζουσες
•ιοντίζουσες

ΘΟΡΥΒΟΙ

Ανιχνευτής
σύλληψης
ηλεκτρονίων µε Νi63

Απαγωγοί
στο µέγιστο
λειτουργίας
τους

1 πηγή (10mCi)

2

Μάτια, κεφάλι

Αυτιά

ΣΤΕΡΕΑ
•σκόνες
•ίνες

Τοξικά χηµ.
αντιδραστήρια

ΥΓΡΑ

∆ιαλύτες,
Οξέα

(Πίνακας
5.3.1)

( Πίνακας
5.3.1)

Αναπνευστ.
Σύστηµα,
χέρια

Αναπνευστ.
Σύστηµα,
χέρια

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΑΕΡΙΑ
•τοξικά
•ασφυξιογόνα
•εύφλεκτα
•εκρηκτικά
κτλπ

ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Φιάλες υπο πίεση

Αερόβιοι και
αναερόβιοι µ/ο
επεξεργασµένων
αστικών λυµάτων

(Πίνακας 5.3.2)

περίπου 100L

όλο

όλο

5

3

5

3

5

5

5

4

5

5

2

3

5

5

3

4

4

2

2

5

4

4

3

3

Εισαγωγείς
δειγµάτων
αναλυτ.οργάνων

Τοξικά
απόβλητα

Υδρογόνο

Απόβλητα
ελαιουργείων

3

περίπου 5L

1 φιάλη
(περ.10m^3
αέριο)

περίπου 50L

Χέρια

Χέρια,πρόσωπο

Αναπνευστ.
σύστηµα

Σοβαρότητα
αποτελέσµατος

2

3

Συχνότητα

5

Πιθανότητα
εµφάνισης

Είδος εξοπλισµού

Υαλικά

Ποσότητα
Συγκέντρωση

περίπου 300
υάλινα σκεύη

Μέρος του σώµατος
που εκτίθαται

Είδος εξοπλισµού
Ποσότητα ∆ιάρκεια
Συγκέντρωση
Μέρος του σώµατος
που εκτίθαται
Σοβαρότητα
αποτελέσµατος
Συχνότητα
Πιθανότητα
εµφάνισης

όλο

όλο

4

5

4

4

3

2

3

3

2

4

3

3

Φιάλες υπο πίεση

Φούρνος ξήρανσης

9

1

Όλο το σώµα

Χέρια,πρόσωπο

4

3

5

5

3

3

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
•πτώσεις
•γλυστρίµατα
•εκδορές
•δονήσεις

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ
Ι

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
ΦΥΣΙΚΟΙ

Πίνακας 5.3.3 : Καταγραφή των κινδύνων στο εργαστήριο Τεχνολογίας ∆ιαχείρησης Περιβάλλοντος
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ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ( Α )

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( Β )

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ( Γ )

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΚΑΛΑ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

5

5

4

100

ΥΑΛΙΚΑ

2

5

3

30

ΦΙΑΛΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

4

5

3

60

3

5

2

30

ΦΟΥΡΝΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ

3

5

3

45

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ

3

4

2

24

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ Ni-63

5

2

2

20

ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

3

3

5

45

∆ΙΑΛΥΤΕΣ,ΟΞΕΑ

5

5

4

100

ΦΙΑΛΗ ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ

5

3

3

45

ΦΙΑΛΗ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ

5

2

3

30

ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

4

3

4

48

ΤΟΞΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

5

5

4

100

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ

4

3

3
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ΑΕΡΟΒΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΙ
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ

4

4

3

48

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΘΕΡΜΟΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΕΣ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΘΟΡΥΒΟΙ

ΕΙ∆ΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
(Α Χ Β Χ Γ)

Πίνακας 5.3.4. : Βαθµός επικινδυνότητας για τους κινδύνους του εργαστηρίου Τεχνολογίας και ∆ιαχείρησης Περιβάλλοντος
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ (R )

( Πίνακας 5.3.4 )

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
( Πίνακας 4.5)

ΣΚΑΛΑ ΜΕΤΑΞΥ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΥ
ΟΡΟΦΟΥ

ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

100

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ

∆ΙΑΛΥΤΕΣ,ΟΞΕΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ,
ΧΕΡΙΑ

100

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ

ΤΟΞΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ,
ΧΕΡΙΑ

100

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ

ΦΙΑΛΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

OΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

60

ΜΕΣΑΙΑ

ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

48

ΜΕΣΑΙΑ

ΑΕΡΟΒΙΟΙ ΚΑΙ
ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΙ
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

48

ΜΕΣΑΙΑ

ΦΟΥΡΝΟΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ

ΧΕΡΙΑ,
ΠΡΟΣΩΠΟ

45

ΜΕΣΑΙΑ

ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥΣ

ΑΥΤΙΑ

45

ΜΕΣΑΙΑ

ΦΙΑΛΗ ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ

ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

45

ΜΕΣΑΙΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

36

ΜΕΣΑΙΑ

ΥΑΛΙΚΑ

ΧΕΡΙΑ

30

ΜΙΚΡΗ

ΘΕΡΜΟΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΕΣ

ΧΕΡΙΑ,
ΠΡΟΣΩΠΟ

30

ΜΙΚΡΗ

ΦΙΑΛΗ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ

ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

30

ΜΙΚΡΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
ΣΥΛΛΗΨΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ NI63

ΧΕΡΙΑ,
ΠΡΟΣΩΠΟ

24

ΜΙΚΡΗ

ΜΑΤΙΑ, ΚΕΦΑΛΙ

20

ΜΙΚΡΗ

ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

( Πίνακας 5.3.3 )

Πίνακας 5.3.5 : Tαξινόµηση των πηγών κινδύνου του εργαστηρίου Τεχνολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος
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5.3.5 Προτεινόµενα µέτρα ασφαλείας
Από την εξέταση του Πίνακα 5.3.5, στον οποίο γίνεται η ταξινόµηση των κινδύνων µε
κριτήριο το βαθµό επικινδυνότητας τους και το χαρακτηρισµός αυτής, µε βάση την
κλίµακα που έχει υιοθετηθεί, προκύπτουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε σκοπό την
εξάλειψη ή την µείωση των κινδύνων.
Για να γίνουν τα παραπάνω εφαρµόζονται τα βασικά βήµατα για την αντιµετώπιση των
κινδύνων όπως παρουσιάζονται στη Φάση ΙΙΙΙ στο κεφάλαιο 4. ∆εδοµένου ότι η
απαλοιφή των αιτιών απαιτεί χρόνο και κόστος, θα υλοποιηθούν τα επόµενα βήµατα για
την µείωση των κινδύνων που αποτελούνται από τη πρόταση µέτρων οµαδικής
προστασίας και µέσων ατοµικής προστασίας.. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής δεν θα
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόταση µέτρων οµαδικής προστασίας, αφού κρίνεται
δύσκολη η εφαρµογή τους λόγω της φύσεως του περιβάλλοντος εργασίας και κάποιες
φορές η εφαρµογή τους κρίνεται οικονοµικά ασύµφορη. Έτσι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα
στο τέταρτο βήµα αντιµετώπισης των κινδύνων και υλοποιούνται τα εξής:
Έχοντας υπόψη µας τους κινδύνους που εµφανίζονται στο εργαστηριακό περιβάλλον
αλλά και µετά

την

επιτόπια παρατήρηση του χώρου και πιο συγκεκριµένα των

παρακάτω παραγόντων:
Συνθήκες εργασίας
Εξοπλισµός ασφάλειας
Χωροθέτηση
Εξοπλισµός εργαστηρίου
Θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν τα παρακάτω οµαδικά µέτρα προστασίας τα οποία θα
βελτιώσουν την ποιότητα των παραγόντων αυτών και θα βοηθήσουν στην µείωση ή στην
εξάλειψη των κινδύνων.
Τα µέτρα που προτείνονται είναι τα εξής:
Εγκατάσταση τοπικού ή κεντρικού εξαερισµού, δεδοµένου ότι στο χώρο λόγω
της επεξεργασίας χηµικών και µειγµάτων αυτών, οι οσµές είναι έντονες και
ενοχλητικές.
Τοποθέτηση των υαλικών σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης έτσι ώστε να
αποφεύγεται η τυχαία τοποθέτηση τους.
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Ιδιαίτερη προσοχή κατά την χρήση των υαλικών.
Σε όλες τις συσκευασίες των χηµικών θα πρέπει να υπάρχει και να διατηρείται η
ετικέτα που ενηµερώνει τον εργαζόµενο για το είδος και την επικινδυνότητα της
ουσίας.
Φύλαξη και αποθήκευση των χηµικών ουσιών σε ειδικές ντουλάπες στις οποίες
πρέπει να εγκατασταθεί τοπικός εξαερισµός.
Απαραίτητη η τοποθέτηση καταιωνιστήρα (λουτήρας µατιών-ντους) για το
πλύσιµο των µατιών σε περίπτωση όπου κάποια χηµική ουσία έρθει σε επαφή µε
τα µάτια του εργαζοµένου.
Τοποθέτηση ντους σώµατος σε κατάλληλο-προσιτό µέρος.
Μεταφορά και τοποθέτηση των φιαλών σε πιο ασφαλές µέρος, όπου θα υπάρχουν
τα κατάλληλα στηρίγµατα και θα ακολουθούνται όλες οι οδηγίες για την
αποθήκευση και την χρήση αυτών (Παράρτηµα IV).
Τακτική ανανέωση και εφοδιασµός του φαρµακείου.

Επειδή η εφαρµογή των παραπάνω µέτρων απαιτεί χρόνο αλλά και το κόστος υλοποίησης
τους είναι αρκετά υψηλό, θεωρείται αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί το τέταρτο στάδιο
αντιµετώπισης των κινδύνων. Στο στάδιο αυτό ανάλογα µε το κίνδυνο προτείνονται τα
κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας.
Έτσι µε σειρά προτεραιότητας προτείνονται τα παρακάτω µέσα ατοµικής προστασίας:
1. Χρήση γαντιών , µάσκας , ποδιάς και γυαλιών κατά την επεξεργασία των
διαφόρων χηµικών και των βιολογικών παραγόντων ( αερόβιοι και αναερόβιοι
µικροοργανισµοί κατά την επεξεργασία των αστικών λυµάτων, απόβλητα
ελαιουργείων) .
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2. Χρήση πυρίµαχων γαντιών και γυαλιών προστασίας από τη θερµότητα και τους
καπνούς κατά την χρήση των θερµοαντιδραστήρων και των φούρνων.
3. Χρήση ωτοασπίδων όταν οι απαγωγοί δουλεύουν στο µέγιστο της λειτουργίας
τους.

73

5.4 Εργαστήριο Εµπλουτισµού Μεταλλευµάτων και Βιοµηχανικών
Ορυκτών

5.4.1 Γενικά στοιχεία
Το εργαστήριο Εµπλουτισµού Μεταλλευµάτων και Βιοµηχανικών Ορυκτών, υπάγεται
στο τµήµα των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και εντάσσεται στον τοµέα Ανίχνευσης και
Εντοπισµού. ∆ιευθυντής του εργαστηρίου είναι ο κ. Η. Σταµπολιάδης και υπεύθυνη του
χώρου η κα. Παντελάκη Όλγα.

5.4.2 Χωροταξική περιγραφή του εργαστηρίου
Το εργαστήριο στεγάζεται στο ισόγειο του ανατολικού κτιρίου του κτιριακού
συγκροτήµατος των ΜΗΧΟΠ και έχει έξοδο σε ανοικτό ακάλυπτο χώρο. Αποτελείται
από δύο αίθουσες που δεν επικοινωνούν µεταξύ τους, ενώ κάθε µια έχει µια έξοδο στον
κεντρικό διάδροµο του κτιρίου. Τα παράθυρα βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του
εργαστηριακού χώρου.

5.4.3 Έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας

5.4.3.1 Συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας
Οι αίθουσες δεν διαθέτουν τοπικό ή κεντρικό εξαερισµό αλλά ο εξαερισµός γίνεται
φυσικά από τα ανοίγµατα του χώρου ( παράθυρα, πόρτες ).
Ο φυσικός εξαερισµός δεν είναι αρκετός για την ανανέωση του αέρα του χώρου
δεδοµένου ότι υπάρχουν σκόνες που εκλύονται που εκλύονται κατά την διάρκεια της
χρήσης των σπαστήρων και των µύλων αλλά και κατά την αποθήκευση και φύλαξη των
υπό κατεργασία υλικών.
Oι συνθήκες υγρασίας και θερµοκρασίας στο χώρο κρίνονται ικανοποιητικές.
Ο φυσικός φωτισµός του χώρου κρίνεται ικανοποιητικός.
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5.4.3.2 Εξοπλισµός ασφαλείας
Στο εργαστήριο υπάρχουν 4 πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα τοποθετηµένοι σε
συγκεκριµένες θέσεις που έχουν καθοριστεί µέσα στο χώρο (ύπαρξη ειδικής σήµανσης).
Υπάρχουν φωτιστικά ασφαλείας πάνω από κάθε έξοδο, καθώς και ειδική επισήµανση της
εξόδου κινδύνου (σήµα διάσωσης τύπου ε).
Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας βρίσκεται µέσα στις αίθουσες του εργαστηρίου, είναι σε
καλή κατάσταση αλλά δεν διαθέτει ηλεκτροστόπ.
Υπάρχει φαρµακείο.

5.4.3.3 ∆ιευθέτηση των χώρων
Περιµετρικά στις αίθουσες του εργαστηρίου υπάρχουν πάγκοι εργασίας, πάνω στους
οποίους είναι τοποθετηµένα εργαλεία και όργανα. Οι διάδροµοι που υπάρχουν µέσα στις
αίθουσες έχουν ικανοποιητικό πλάτος, χωρίς εµπόδια και έτσι είναι δυνατή η άµεση
έξοδος από τον χώρο σε περίπτωση έκτατης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά κλπ).

5.4.3.4 Εργαστηριακός εξοπλισµός
Στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχουν:
πάγκοι εργασίας
καρέκλες
διάφορα εργαλεία (µαχαίρια, ψαλίδια κλπ)
υαλικά
ντουλάπες αποθήκευσης βαρέων υγρών και οξέων
1 laser
2 µύλοι
3 θραυστήρες
1 δονούµενη τράπεζα
3 ηλεκτροµαγνητικοί και 2 µαγνητικοί διαχωριστές
1 φούρνος 1000 οC – 1600 oC
µια φιάλη αζώτου
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Στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχουν κάποια χηµικά, πού βρίσκονται είτε πάνω στους
πάγκους εργασίας είτε µέσα σε ντουλάπια. Το είδος και οι ποσότητες αυτών φαίνονται
στον παρακάτω πίνακα
ΕΙ∆ΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Tετραβροµοαιθάνιο ( C2H2Br2 )
2 - 20 l
Βροµοφόρµιο ( CHBr3 )
2 - 20 l
Τετραχλωράνθρακας ( CCl4 )
2 - 20 l
Ακετόνη ( C3H3O )
2 - 20 l
Οξέα ( κυρίως υδροχλωρικό οξύ HCl )
2 - 20 l
Κυανιούχο νάτριο (NaCN )
1 Kg
Πίνακας 5.4.1 : Είδος και ποσότητες των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στο
εργαστήριο Εµπλουτισµού Μεταλλευµάτων και Βιοµηχανικών Ορυκτών

5.4.4 Εκτίµηση επικινδυνότητας του εργαστηρίου
Η επιτόπια παρατήρηση του χώρου οδηγεί στον εντοπισµό των παρακάτω πιθανών προς
εκδήλωση κινδύνων:
Κίνδυνος κοψίµατος ή εκδορών από κακή χρήση των υαλικών.
Κίνδυνος τραυµατισµού των άκρων κατά τη χρήση των θραυστήρων και των
µύλων (εκτόξευση θραυσµάτων).
Κίνδυνος εγκαυµάτων από την χρήση του φούρνου υψηλών θερµοκρασιών.
Κίνδυνος για την περιοχή του κεφαλιού και των µατιών από την χρήση του laser
και των ηλεκτροµαγνητικών διαχωριστών (εκποµπή ακτινοβολίας) .
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει ηλεκτροστόπ στον
ηλεκτρικό πίνακα και έτσι δεν µπορεί να ανιχνευτεί η διαρροή ρεύµατος.
Κίνδυνος για τα αυτιά όταν λειτουργούν

οι θραυστήρες

και οι µύλοι

(παραγωγή δυνατού και ενοχλητικού θορύβου).
Κίνδυνος για τους πνεύµονες και το δέρµα από την επεξεργασία των χηµικών
ουσιών (ανάλογα µε τη φύση των χηµικών ουσιών).
Κίνδυνος για τους πνεύµονες από τις σκόνες και τα αέρια που δηµιουργούνται
κατά την επεξεργασία υλικών στους θραυστήρες και στον φούρνο.
Κίνδυνος για τους µύες και τη σπονδυλική στήλη από τη µη εργονοµική
τοποθέτηση των µύλων στο χώρο (ακατάλληλο ύψος, θέση των µύλων κλπ).
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Μετά τον εντοπισµό των κινδύνων στο χώρο του εργαστηρίου, και ακολουθώντας τα
βήµατα που περιγράφονται στην αρχή του Κεφαλαίου 5, συµπληρώνονται και
δηµιουργούνται για κάθε βήµα οι ακόλουθοι πίνακες.
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΟΙ

•πτώσεις
•γλυστρίµατα
•εκδορές
•δονήσεις

Είδος εξοπλισµού ή
ενέργειας

Θραυστήρες
Μύλοι

Φούρνος
10001600C

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

•ηλεκτροπληξία

•µη ιοντίζουσες
•ιοντίζουσες

ΣΤΕΡΕΑ

ΥΓΡΑ

•σκόνες
•ίνες

Μύλοι,
Θραυστήρες

Θραυστήρες

(Πίνακας 5.4.1)

1

2

2 για το
καθένα

2

2 - 20 Liter

Άκρα

Άκρα

Σώµα

Αυτιά

Πνεύµονες

Σοβαρότητα
αποτελέσµατος

3

3

4

4

3

Συχνότητα

4

5

1

3

Πιθανότητα
εµφάνισης

2

1

2

3

Μέρος του σώµατος
που εκτίθεται

Μύλοι

Πνεύµονες, Αδένες,
∆έρµα

Πνεύµονες

Μύες,
Σπονδυλική
στήλη,
Άκρα

4

4

2

2

4

4

3

2

4

3

3

2

1

1

NaCN
(Κυανιούχο
Νάτριο)

1

1 Kg

Χέρια

Κεφάλι

Αίµα

Σοβαρότητα
αποτελέσµατος

2

3

5

Συχνότητα

5

3

2

Πιθανότητα
εµφάνισης

3

2

1

Υαλικά

Ποσότητα ∆ιάρκεια
Συγκέντρωση
Μέρος του σώµατος
που εκτίθεται

ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Φούρνος

Laser

Είδος εξοπλισµού ή
ενέργειας

ΑΕΡΙΑ
•τοξικά
•ασφυξιογόνα
•εύφλεκτα
•εκρηκτικά
κτλπ

Ηλεκτροµαγνητικοί
διαχωριστές

Ποσότητα ∆ιάρκεια
Συγκέντρωση

∆εν υπάρχει
ηλεκτροστοπ

ΘΟΡΥΒΟΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΧΗΜΙΚΟΙ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ

ΦΥΣΙΚΟΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Πίνακας 5.4.2: Καταγραφή των κινδύνων στο εργαστήριο Εµπλουτισµού Μεταλλευµάτων και Βιοµηχανικών Ορυκτών
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ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ( Α )

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( Β )

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ( Γ )

ΘΡΑΥΣΤΗΡΕΣ, ΜΥΛΟΙ

3

4

2

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
(Α Χ Β Χ Γ)
24

ΥΑΛΙΚΑ

2

5

3

30

ΦΟΥΡΝΟΣ 1000-1600C

3

5

1

15

ΕΛΛΕΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΟΠ

4

1

2

8

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ
∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

4

3

3

36

LASER

3

3

2

18

ΘΡΑΥΣΤΗΡΕΣ, ΜΥΛΟΙ

4

4

3

48

ΘΡΑΥΣΤΗΡΕΣ/ΣΚΟΝΕΣ

4

4

3

48

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΧΗΜΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΘΟΡΥΒΟΙ

ΕΙ∆ΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Ι ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ Ι ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΥΑΝΥΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ

5

2

1

10

ΒΑΡΕΑ ΥΓΡΑ, ΟΞΕΑ

4

3

2

24

ΜΥΡΩ∆ΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ

2

2

1

4

ΜΥΛΟΙ

2

4

1

8

Πίνακας 5.4.3 : Υπολογισµός βαθµού επικινδυνότητας για τους κινδύνους του εργαστηρίου Εµπλουτισµού Μεταλλευµάτων και Βιοµηχανικών Ορυκτών
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
( Πίνακας 5.4.2)

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ( R )

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

( Πίνακας 5.4.3)

( Πίνακας 4.5 )

ΘΡΑΥΣΤΗΡΕΣ/ΣΚΟΝΕΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ,
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ

48

ΜΕΣΑΙΑ

ΘΡΑΥΣΤΗΡΕΣ, ΜΥΛΟΙ
(ΘΟΡΥΒΟΣ)

ΑΥΤΙΑ

36

ΜΕΣΑΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ
∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

36

ΜΕΣΑΙΑ

ΥΑΛΙΚΑ

ΧΕΡΙΑ

30

ΜΙΚΡΗ

ΘΡΑΥΣΤΗΡΕΣ, ΜΥΛΟΙ
(ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ )

ΑΚΡΑ

24

ΜΙΚΡΗ

ΒΑΡΕΑ ΥΓΡΑ, ΟΞΕΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ,
Α∆ΕΝΕΣ, ∆ΕΡΜΑ

24

ΜΙΚΡΗ

LASER

ΚΕΦΑΛΙ

18

ΜΙΚΡΗ

ΦΟΥΡΝΟΣ 1000-1600C

ΑΚΡΑ

15

ΜΙΚΡΗ

ΚΥΑΝΥΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ

ΑΙΜΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
Ο∆ΟΥΣ

10

ΜΙΚΡΗ

ΕΛΛΕΙΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΟΠ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

8

ΑΜΕΛΗΤΕΑ

ΜΥΛΟΙ
(ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ )

ΜΥΕΣ,
ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗ
ΣΤΗΛΗ, ΆΚΡΑ

8

ΑΜΕΛΗΤΕΑ

ΜΥΡΩ∆ΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΦΟΥΡΝΟ

ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ

4

ΑΜΕΛΗΤΕΑ

Πίνακας 5.4.4 : Tαξινόµηση των πηγών κινδύνου του εργαστηρίου Εµπλουτισµού Μεταλλευµάτων και Βιοµηχανικών
Ορυκτών
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5.4.5 Προτεινόµενα µέτρα ασφαλείας
Από την εξέταση του Πίνακα 5.4.4, στον οποίο γίνεται η ταξινόµηση των κινδύνων µε
κριτήριο το βαθµό επικινδυνότητας τους και το χαρακτηρισµός αυτής, µε βάση την
κλίµακα που έχει υιοθετηθεί, προκύπτουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε σκοπό την
εξάλειψη ή την µείωση των κινδύνων.
Για να γίνουν τα παραπάνω εφαρµόζονται τα βασικά βήµατα για την αντιµετώπιση των
κινδύνων όπως παρουσιάζονται στη Φάση ΙΙΙΙ στο κεφάλαιο 4. ∆εδοµένου ότι η
απαλοιφή των αιτιών απαιτεί χρόνο και κόστος, θα υλοποιηθούν τα επόµενα βήµατα για
την µείωση των κινδύνων που αποτελούνται από τη πρόταση µέτρων οµαδικής
προστασίας και µέσων ατοµικής προστασίας.. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής δεν θα
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόταση µέτρων οµαδικής προστασίας, αφού κρίνεται
δύσκολη η εφαρµογή τους λόγω της φύσεως του περιβάλλοντος εργασίας και κάποιες
φορές η εφαρµογή τους κρίνεται οικονοµικά ασύµφορη. Έτσι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα
στο τέταρτο βήµα αντιµετώπισης των κινδύνων και υλοποιούνται τα εξής:
Έχοντας υπόψη µας τους κινδύνους που εµφανίζονται στο εργαστηριακό περιβάλλον
αλλά και µετά

την

επιτόπια παρατήρηση του χώρου και πιο συγκεκριµένα των

παρακάτω παραγόντων:
Συνθήκες εργασίας
Εξοπλισµός ασφάλειας
Χωροθέτηση
Εξοπλισµός εργαστηρίου
θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν τα παρακάτω οµαδικά µέτρα προστασίας τα οποία θα
βελτιώσουν την ποιότητα των παραγόντων αυτών και θα βοηθήσουν στην µείωση ή στην
εξάλειψη των κινδύνων.
Τα µέτρα που προτείνονται είναι τα εξής:
Εγκατάσταση τοπικού ή κεντρικού εξαερισµού, δεδοµένου ότι στο χώρο λόγω της
επεξεργασίας χηµικών και µειγµάτων αυτών, οι οσµές είναι έντονες και
ενοχλητικές.
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Τοποθέτηση προστατευτικού καλύµµατος στους µύλους και στους θραυστήρες
ώστε να µειωθεί ο παραγόµενος θόρυβος και να εξαλειφθούν οι µηχανικοί
κίνδυνοι(εµπλοκή µέρους του σώµατος σε κινούµενο µέρος των οργάνων).
Τοποθέτηση προστατευτικού θερµοµονωτικού καλύµµατος στο φούρνο υψηλών
θερµοκρασιών.
Τοποθέτηση των µύλων σε κατάλληλο ύψος και σε κατάλληλο µέρος µέσα στο
χώρο του εργαστηρίου ώστε να αποφεύγονται οι µυοσκελετικές επιπονήσεις.
Σε όλες τις συσκευασίες των χηµικών θα πρέπει να υπάρχει και να διατηρείται η
ετικέτα που ενηµερώνει τον εργαζόµενο για το είδος και την επικινδυνότητα της
ουσίας.
Τοποθέτηση των υαλικών σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης έτσι ώστε να
αποφεύγεται η τυχαία τοποθέτηση τους.
Ιδιαίτερη προσοχή κατά την χρήση των υαλικών.
Σε όλες τις συσκευασίες των χηµικών θα πρέπει να υπάρχει και να διατηρείται η
ετικέτα που ενηµερώνει τον εργαζόµενο για το είδος και την επικινδυνότητα της
ουσίας.
Φύλαξη και αποθήκευση των χηµικών ουσιών σε ειδικές ντουλάπες στις οποίες
πρέπει να εγκατασταθεί τοπικός εξαερισµός.
Τακτική ανανέωση και εφοδιασµός του φαρµακείου.
Επειδή η εφαρµογή των παραπάνω µέτρων απαιτεί χρόνο αλλά και το κόστος υλοποίησης
τους είναι αρκετά υψηλό, θεωρείται αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί το τέταρτο στάδιο
αντιµετώπισης των κινδύνων. Στο στάδιο αυτό ανάλογα µε το κίνδυνο προτείνονται τα
κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας.
Έτσι µε σειρά προτεραιότητας προτείνονται τα παρακάτω µέσα ατοµικής προστασίας:
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1. Χρήση µάσκας , γυαλιών κατά την του θραυστήρα ,των µύλων και των
ηλεκτροµαγνητικού διαχωριστή.
2. Χρήση ωτοασπίδων όταν οι µύλοι και οι θραυστήρες δουλεύουν στο µέγιστο
της λειτουργίας τους.
3. Χρήση γαντιών , µάσκας και γυαλιών κατά την επεξεργασία των διαφόρων
χηµικών.
4. Απαραίτητη η χρήση γυαλιών κατά τη χρήση του laser.
5. Εγκατάσταση ηλεκτροστόπ στον ηλεκτρικό πίνακα.
6. Χρήση πυρίµαχων γαντιών και γυαλιών προστασίας από τη θερµότητα και τους
καπνούς κατά την χρήση του φούρνου.

85

5.5 Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Αερίων, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων

5.5.1 Γενικά στοιχεία

Το εργαστήριο ∆ιαχείρισης Αερίων, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων, υπάγεται στο
τµήµα των Μηχανικών Περιβάλλοντος. ∆ιευθυντής

του εργαστηρίου είναι ο κ.

Οικονοµόπουλος και υπεύθυνη του χώρου η κ. Αντέλλη.

5.5.2 Χωροταξική περιγραφή του εργαστηρίου
Το εργαστήριο στεγάζεται στον ισόγειο του βορινού κτιρίου του κτιριακού
συγκροτήµατος των ΜΗΠΕΡ και έχει έξοδο στον κεντρικό διάδροµο που οδηγεί σε
ανοικτό ακάλυπτο χώρο. Αποτελείται από 2 αίθουσες που βρίσκονται η µια απέναντι από
την άλλη και έχουν

από µια πόρτα, οι οποίες διαθέτουν µπάρες πανικού ,προς το

κεντρικό διάδροµο του κτιρίου. Τα παράθυρα στην πρώτη αίθουσα βρίσκονται στην
βορινή και δυτική πλευρά ενώ στη δεύτερη αίθουσα βρίσκονται στη νότια πλευρά.

5.5.3 Έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας

5.5.3.1 Συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας
Οι αίθουσες δεν διαθέτουν τοπικό ή κεντρικό εξαερισµό αλλά ο εξαερισµός γίνεται
φυσικά από τα ανοίγµατα του χώρου (παράθυρα, πόρτες).
Ο φυσικός εξαερισµός δεν είναι αρκετός για την ανανέωση του αέρα του χώρου
δεδοµένου ότι υπάρχουν έντονες οσµές που εκλύονται από τα αποθηκευµένα και τα υπό
επεξεργασία χηµικά. Επιπλέον οι απαγωγοί δεν λειτουργούν ικανοποιητικά, δηλαδή δεν
επιτυγχάνεται η µέγιστη απορρόφηση, γεγονός που ενισχύσει τις οσµές στο χώρο.
Στα συρτάρια αποθήκευσης των χηµικών ουσιών δεν υπάρχει τοπικός εξαερισµός και οι
οσµές που εκλύονται είναι έντονες.
Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας του χώρου θεωρούνται ικανοποιητικές.
Ο φυσικός φωτισµός του χώρου κρίνεται ικανοποιητικός.
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5.5.3.2 Εξοπλισµός ασφαλείας
Μέσα στην αίθουσα του εργαστηρίου δεν υπάρχουν πυροσβεστήρες.. Στον κεντρικό
διάδροµο του κτιρίου, στον οποίο έχει έξοδο το εργαστήριο, υπάρχουν πυροσβεστήρες
CO2 , τοποθετηµένοι στις κατάλληλες θέσεις, που ορίζει ειδική σήµανση. Η πρόσβαση
στα σηµεία αυτά είναι άµεση, χωρίς να υπάρχουν εµπόδια. Στον ίδιο χώρο είναι
εγκατεστηµένη και µια πυροσβεστική φωλιά.
Πάνω από κάθε έξοδο υπάρχουν φωτιστικά ασφαλείας καθώς και ειδική σήµανση για
επισήµανση της εξόδου κινδύνου (ειδικά σήµατα διάσωσης τύπου ε) .
Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας βρίσκεται έξω από τις αίθουσες του εργαστηρίου είναι σε
καλή κατάσταση και διαθέτει ηλεκτροστόπ.
Υπάρχει φαρµακείο.

5.5.3.3 ∆ιευθέτηση των χώρων
Στην πρώτη αίθουσα του εργαστηρίου υπάρχουν δύο συστοιχίες από πάγκους εργασίας,
πάνω στους οποίους είναι τοποθετηµένα εργαλεία και όργανα. Υπάρχει επίσης
περιµετρικά ένας πάγκος πάνω στον οποίο είναι τοποθετηµένοι οι φούρνοι και µια
ντουλάπα αποθήκευσης των υαλικών.
Στην δεύτερη αίθουσα, υπάρχουν στον πυρήνα του χώρου, δύο παράλληλοι πάγκοι
εργασίας µε όργανα και ανάµενα τους υπάρχουν φιάλες υπό πίεση οι οποίες δεν είναι
δεµένες.
Οι διάδροµοι που σχηµατίζονται σε κάθε αίθουσα έχουν ικανοποιητικό πλάτος, χωρίς
εµπόδια και έτσι είναι δυνατή η άµεση έξοδος από τον χώρο σε περίπτωση έκτατης
ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά κλπ).

5.5.3.4 Εργαστηριακός εξοπλισµός
Στις αίθουσες του εργαστηρίου υπάρχουν:
πάγκοι εργασίας
καρέκλες
διάφορα εργαλεία (µαχαίρια, ψαλίδια κλπ)
υαλικά

87

3 φούρνοι 220 ο C
ένας φούρνος 1100ο C
Αντλίες
Αεροσυµπιεστής
Πηγή µέτρησης σωµατιδίων
8 φιάλες αερίων
Σε συρτάρια των πάγκων εργασίας φυλάσσονται και αποθηκεύονται οι παρακάτω χηµικές
ουσίες και οι ποσότητες που σηµειώνονται.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Ισχυρά οξέα
Νιτρικό οξύ (HNO3 )
2l
Θεικό οξύ ( H2SO4 )
2l
Οργανικοί διαλύτες
Μεθανόλη ( CH3OH )
5l
Ακετόνη ( C3H6O )
5l
Εξάνιο ( C6H14 )
5l
Πετρελαικός αιθέρας
5l
Βάσεις
ΝαΟΗ
2l
Πίνακας 5.5.1 : Είδος και ποσότητες των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στο
εργαστήριο ∆ιαχείρισης Αερίων Υγρών και Στερεών Αποβλήτων

Στην δεύτερη αίθουσα του εργαστηρίου στη θεση που σηµειώνεται στο σχέδιο
βρίσκονται οι φιάλες των παρακάτω αερίων, οι οποίες δεν είναι δεµένες. Στον πίνακα
που ακολουθεί σηµειώνεται το είδος των αερίων που υπάρχουν στις φιάλες.
ΦΙΑΛΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Μονοξειδιο του αζώτου (NO )
1 φιάλη
Μονοξειδιο του άνθρακα (CO )
1 φιάλη
∆ιοξείδιο του θείου ( SO2 )
1 φιάλη
∆ιοξείδιο του άνθρακα ( CO2 )
1 φιάλη
Ακετυλένιο ( C2H2 )
1 φιάλη
Ήλιο ( Ηe )
1 φιάλη
Οξυγόνο ( O2 )
1 φιάλη
Αέρας
1 φιάλη
Πίνακας 5.5.2 : Είδος και ποσότητες φιαλών υπό πίεση που χρησιµοποιούνται στο
εργαστήριο ∆ιαχείρισης Αερίων Υγρών και Στερεών Αποβλήτων
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5.5.4 Εκτίµηση επικινδυνότητας του εργαστηρίου
Η επιτόπια παρατήρηση του χώρου οδηγεί στον εντοπισµό των παρακάτω, πιθανών προς
εκδήλωση ,κινδύνων:
Κίνδυνος για το σώµα από έκρηξη ή πτώση των φιαλών υπό πίεση.
Κίνδυνος για το σώµα από γλίστρηµα, δεδοµένου ότι η οροφή είναι µη στεγανή σε
κάποια σηµεία.
Κίνδυνος κοψίµατος ή εκδορών από κακή χρήση των υαλικών.
Κίνδυνος εγκαυµάτων από την χρήση των φούρνων, της φλόγας ατοµικής
απορρόφησης και της φλόγας που παράγεται από το γκαζάκι.
Κίνδυνος για την περιοχή του κεφαλιού και των µατιών από την ύπαρξη
ραδιενεργής πηγής σε όργανο µέτρησης σωµατιδίων και της λάµπας υπεριώδους
ακτινοβολίας στην συσκευή αποστείρωσης (εκποµπή ακτινοβολίας) .
Κίνδυνος για τα αυτιά όταν λειτουργούν οι αντλίες και ο αεροσυµπιεστής
(παραγωγή δυνατού, ενοχλητικού θορύβου).
Κίνδυνος για τα χέρια από την επεξεργασία των χηµικών ουσιών (ανάλογα µε το
είδος και τη φύση αυτών).
Κίνδυνος για το πρόσωπο και τα χέρια από την επεξεργασία αστικών λυµάτων και
καλλιέργειες

ολικών

και

κοπρανωδών

βακτηρίων

(ύπαρξη

παθογόνων

µικροοργανισµών).
Μετά τον εντοπισµό των κινδύνων στο χώρο του εργαστηρίου, και ακολουθώντας τα
βήµατα που περιγράφονται στην αρχή του Κεφαλαίου 5, συµπληρώνονται και
δηµιουργούνται για κάθε βήµα οι ακόλουθοι πίνακες.
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΧΗΜΙΚΟΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΘΕΡΜΙΚΟΙ

•πτώσεις
•γλυστρίµατα
•εκδορές
•δονήσεις

Είδος εξοπλισµού ή ενέργειας
Ποσότητα ∆ιάρκεια
Συγκέντρωση
Μέρος του σώµατος που
εκτίθεται
Σοβαρότητα
αποτελέσµατος
Συχνότητα
Πιθανότητα

εµφάνισης

Είδος εξοπλισµού ή ενέργειας
Ποσότητα ∆ιάρκεια
Συγκέντρωση
Μέρος του σώµατος που
εκτίθεται
Σοβαρότητα
αποτελέσµατος
Συχνότητα
Πιθανότητα

εµφάνισης

Είδος εξοπλισµού ή ενέργειας
Ποσότητα ∆ιάρκεια
Συγκέντρωση
Μέρος του σώµατος που
εκτίθεται
Σοβαρότητα
αποτελέσµατος
Συχνότητα
Πιθανότητα

εµφάνισης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
•ηλεκτροπληξία

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΘΟΡΥΒΟΙ

•µη ιοντίζουσες
•ιοντίζουσες

ΣΤΕΡΕΑ

ΥΓΡΑ

•σκόνες
•ίνες

ΑΕΡΙΑ
•τοξικά
•ασφυξιογόνα
•εύφλεκτα
•εκρηκτικά
κτλπ

ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Φιάλες υπό πίεση
που δεν είναι
δεµένες

Φλόγα συσκευής
ατοµικής
απορρόφησης

Ραδιενεργή πηγή σε
όργανο µέτρηση
σωµατιδίων

Αντλίες

(Πίνακαςς 5.5.2)

1

1

2

Όλο

Χέρια, πρόσωπο

Κεφάλι

Αυτιά

Xέρια

Χέρια, πρόσωπο

4

3

5

3

5

4

Οξέα και χηµικά
αντιδραστήρια,
οργανικοί διαλύτες

Λύµατα αστικά

(Πίνακας 5.5.1)

5

4

1

4

4

2

3

3

3

4

2

Mη στεγανή στέγη

Φλόγα από γκαζάκι

2
Λάµπα υπεριώδους
ακτινοβολίας σε
συσκευή
αποστείρωσης

Αεροσυµπιεστής

Καλλιέργειες ολικών
και κοπρανωδών
βακτηρίων

1

1

1

Όλο

Χέρια

Κεφάλι

Αυτιά

Χέρια, πρόσωπο

3

3

4

4

4

4

2

2

4

2

2

2

2

3

2

Υαλικά

3 φούρνοι 220C και
1 1100
Συνολικά 4

Χέρια

Χέρια, πρόσωπο

2

4

5

4

3

2

Πίνακας 5.5.3 : Καταγραφή των κινδύνων στο εργαστήριο ∆ιαχείρισης Αερίων Υγρών και Στερεών Αποβλήτων
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΦΥΣΙΚΟΙ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
ΑΠΟ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ
ΘΟΡΥΒΟΙ
ΑΚΤΙΝΟΒΟ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
ΛΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΕΙ∆ΟΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ( Α )

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( Β )

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ( Γ )

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
(Α Χ Β Χ Γ)

ΦΙΑΛΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

4

5

3

60

ΜΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΟΡΟΦΗ

3

4

3

36

ΥΑΛΙΚΑ

2

5

3

30

3

4

3

36

3

2

2

12

3 ΦΟΥΡΝΟΙ 220C ΚΑΙ ΕΝΑΣ 1100C

4

4

2

32

ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΗ ΠΗΓΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ

5

1

2

10

ΛΑΜΠΑ ΥΠΕΡΙΩ∆ΟΥΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ

4

2

2

16

ΑΝΤΛΙΕΣ

3

4

3

36

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

4

4

3

48

ΟΞΕΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ,
∆ΙΑΛΥΤΕΣ

5

4

4

80

ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΜΑΤΑ

4

2

2

16

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΠΡΑΝΩ∆ΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

4

2

2

16

ΦΛΟΓΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΦΛΟΓΑ ΑΠΟ ΓΚΑΖΑΚΙ

Πίνακας 5.5.4 : Βαθµός επικινδυνότητας για τους κινδύνους του εργαστηρίου Επεξεργασίας Υγρών, Αερίων και Στερεών Αποβλήτων

91

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

( Πίνακας 5.5.3 )

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ( R )

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

( Πίνακας 5.5.4 )

( Πίνακας 4.5)

ΟΞΕΑ, ΧΗΜΙΚΑ
ΑΝΤΟ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ,
∆ΙΑΛΥΤΕΣ

ΧΕΡΙΑ

80

ΜΕΓΑΛΗ

ΦΙΑΛΕΣ ΥΠΟ
ΠΙΕΣΗ

OΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

60

ΜΕΣΑΙΑ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

ΑΥΤΙΑ

48

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΗ ΣΤΕΓΑΝΗ
ΟΡΟΦΗ

OΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

36

ΜΕΣΑΙΑ

ΦΛΟΓΑ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΧΕΡΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ

36

ΜΕΣΑΙΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ

ΑΥΤΙΑ

36

ΜΕΣΑΙΑ

ΦΟΥΡΝΟΙ

ΧΕΡΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ

32

ΜΕΣΑΙΑ

ΥΑΛΙΚΑ

ΧΕΡΙΑ

30

ΜΙΚΡΗ

ΛΑΜΠΑ
ΥΠΕΡΙΩ∆ΟΥΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΙ

16

ΜΙΚΡΗ

ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ

ΧΕΡΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ

16

ΜΙΚΡΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΠΡΑΝΩ∆ΩΝ
ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

ΧΕΡΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ

16

ΜΙΚΡΗ

ΦΛΟΓΑ ΑΠΟ
ΓΚΑΖΑΚΙ

ΧΕΡΙΑ

16

ΜΙΚΡΗ

ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΗ
ΠΗΓΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΙ

10

ΜΙΚΡΗ

Πίνακας 5.5.5 : Tαξινόµηση των πηγών κινδύνου του εργαστηρίου Επεξεργασίας Υγρών, Αερίων και Στερεών
Αποβλήτων µε βάση το βαθµό επικινδυνότητα τους
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5.5.5 Προτεινόµενα µέτρα ασφαλείας
Από την εξέταση του Πίνακα 5.5.5, στον οποίο γίνεται η ταξινόµηση των κινδύνων µε
κριτήριο το βαθµό επικινδυνότητας τους και το χαρακτηρισµός αυτής, µε βάση την
κλίµακα που έχει υιοθετηθεί, προκύπτουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε σκοπό την
εξάλειψη ή την µείωση των κινδύνων.
Για να γίνουν τα παραπάνω εφαρµόζονται τα βασικά βήµατα για την αντιµετώπιση των
κινδύνων όπως παρουσιάζονται στη Φάση ΙΙΙΙ στο Κεφάλαιο 4. ∆εδοµένου ότι η
απαλοιφή των αιτιών απαιτεί χρόνο και κόστος, θα υλοποιηθούν τα επόµενα βήµατα για
την µείωση των κινδύνων που αποτελούνται από τη πρόταση µέτρων οµαδικής
προστασίας και µέσων ατοµικής προστασίας.. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής δεν θα
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόταση µέτρων οµαδικής προστασίας, αφού κρίνεται
δύσκολη η εφαρµογή τους λόγω της φύσεως του περιβάλλοντος εργασίας και κάποιες
φορές η εφαρµογή τους κρίνεται οικονοµικά ασύµφορη. Έτσι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα
στο τέταρτο βήµα αντιµετώπισης των κινδύνων και υλοποιούνται τα εξής:
Έχοντας υπόψη µας τους κινδύνους που εµφανίζονται στο εργαστηριακό περιβάλλον
αλλά και µετά

την

επιτόπια παρατήρηση του χώρου και πιο συγκεκριµένα των

παρακάτω παραγόντων:
Συνθήκες εργασίας
Εξοπλισµός ασφάλειας
Χωροθέτηση
Εξοπλισµός εργαστηρίου
θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν τα παρακάτω οµαδικά µέτρα προστασίας τα οποία θα
βελτιώσουν την ποιότητα των παραγόντων αυτών και θα βοηθήσουν στην µείωση ή στην
εξάλειψη των κινδύνων.
Τα µέτρα που προτείνονται είναι τα εξής:
Εγκατάσταση τοπικού ή κεντρικού εξαερισµού, δεδοµένου ότι στο χώρο λόγω της
επεξεργασίας χηµικών και µειγµάτων αυτών, οι οσµές είναι έντονες και
ενοχλητικές.
Απαραίτητη η τοποθέτηση ενός καταιωνιστήρα (λουτήρας µατιών − ντους) για το
πλύσιµο των µατιών.
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Τοποθέτηση ενός ντους σώµατος σε προσιτό µέρος.
Τοποθέτηση προστατευτικού καλύµµατος στον αεροσυµπιεστή ώστε να µειωθεί ο
παραγόµενος θόρυβος κατά τη λειτουργία του.
Τοποθέτηση των υαλικών σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης έτσι ώστε να
αποφεύγεται η τυχαία τοποθέτηση τους.
Χρήση γαντιών κατά την χρήση υαλικών.
Σε όλες τις συσκευασίες των χηµικών θα πρέπει να υπάρχει και να διατηρείται η
ετικέτα που ενηµερώνει τον εργαζόµενο για το είδος και την επικινδυνότητα της
ουσίας.
Φύλαξη και αποθήκευση των χηµικών ουσιών σε ειδικές ντουλάπες στις οποίες
πρέπει να εγκατασταθεί τοπικός εξαερισµός.
Τοποθέτηση προστατευτικού θερµοµονωτικού καλύµµατος στο φούρνο υψηλών
θερµοκρασιών.
Θα πρέπει να επισκευαστούν οι απαγωγοί, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη
απορρόφηση.
Στεγανοποίηση της οροφής.
Τακτική ανανέωση και εφοδιασµός του φαρµακείου.
Επειδή η εφαρµογή των παραπάνω µέτρων απαιτεί χρόνο αλλά και το κόστος υλοποίησης
τους είναι αρκετά υψηλό, θεωρείται αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί το τέταρτο στάδιο
αντιµετώπισης των κινδύνων. Στο στάδιο αυτό ανάλογα µε το κίνδυνο προτείνονται τα
κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας.
Έτσι µε σειρά προτεραιότητας προτείνονται τα παρακάτω µέσα ατοµικής προστασίας:
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1. Χρήση γαντιών , µάσκας , ποδιάς και γυαλιών κατά την επεξεργασία των
διαφόρων χηµικών.
2. Μεταφορά και αποθήκευση των φιαλών σε ποιό ασφαλές µέρος, όπου θα
υπάρχουν τα κατάλληλα στηρίγµατα για αποφυγή πτώσης αυτών. Επίσης πρέπει
να ακολουθούνται οι οδηγίες κατά την χρήση των φιαλών υπό πίεση
(Παράρτηµα IV). Απαραίτητη η ανάρτηση των οδηγιών µέσα στο χώρο του
εργαστηρίου για την άµεση ενηµέρωση των εργαζοµένων.
3. Χρήση ωτοασπίδων όταν οι αντλίες και ο αεροσυµπιεστής

δουλεύουν στο

µέγιστο της λειτουργίας τους.
4. Χρήση πυρίµαχων γαντιών και γυαλιών προστασίας από τη θερµότητα και τους
καπνούς κατά την χρήση των φούρνων.
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5.6 Εργαστήριο Εξευγενισµού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσίµων

5.6.1 Γενικά στοιχεία
Το εργαστήριο Εξευγενισµού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσίµων , υπάγεται στο τµήµα
των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και εντάσσεται στον τοµέα Εκµετάλλευσης Ορυκτών.
∆ιευθυντής του εργαστηρίου είναι η κα. ∆. Βάµβουκα και υπεύθυνη του χώρου η κα.
Καστανάκη Ελένη.

5.6.2 Xωροταξική περιγραφή του εργαστηρίου
Το εργαστήριο στεγάζεται στον δεύτερο όροφο του δυτικού κτιρίου του κτιριακού
συγκροτήµατος των ΜΗΧΟΠ και έχει έξοδο σε κλιµακοστάσιο που οδηγεί σε ανοικτό
ακάλυπτο χώρο. Αποτελείται από 2 αίθουσες που επικοινωνούν και έχουν από µια
πόρτα προς εξωτερικό περιφερειακό διάδροµο. Τα παράθυρα βρίσκονται στην βορινή και
στη δυτική πλευρά του εργαστηριακού χώρου.

5.6.3 Έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας

5.6.3.1 Συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας
Οι αίθουσες δεν διαθέτουν τοπικό ή κεντρικό εξαερισµό αλλά ο εξαερισµός γίνεται
φυσικά από τα ανοίγµατα του χώρου ( παράθυρα, πόρτες ).
Ο φυσικός εξαερισµός δεν είναι αρκετός για την ανανέωση του αέρα του χώρου
δεδοµένου ότι υπάρχουν έντονες µυρωδιές που εκλύονται από τα αποθηκευµένα και τα
υπό επεξεργασία χηµικά.
Στις ντουλάπες αποθήκευσης των χηµικών ουσιών δεν υπάρχει τοπικός εξαερισµός και οι
οσµές που εκλύονται είναι έντονες.
Οι συνθήκες υγρασίας και θερµοκρασία στο περιβάλλον εργασίας κρίνονται
ικανοποιητικές.
Ο φυσικός φωτισµός του χώρου κρίνεται ικανοποιητικός.
Υπάρχει φαρµακείο.
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5.6.3.2 Εξοπλισµός ασφαλείας
Στο εργαστήριο υπάρχουν 2 πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα τοποθετηµένοι σε
συγκεκριµένες θέσεις που έχουν καθοριστεί µέσα στο χώρο (ύπαρξη ειδικής σήµανσης).
Πάνω από κάθε έξοδο υπάρχουν φωτιστικά ασφαλείας καθώς και ειδική σήµανση για
επισήµανση της εξόδου κινδύνου (ειδικά σήµατα διάσωσης τύπου ε) .
Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας βρίσκεται µέσα στο χώρο του εργαστηρίου, είναι σε καλή
κατάσταση και διαθέτει τοπικό ηλεκτροστόπ και όχι γενικό.

5.6.3.3 ∆ιευθέτηση των χώρων
Περιµετρικά στις αίθουσες του εργαστηρίου υπάρχουν πάγκοι εργασίας, πάνω στους
οποίους είναι τοποθετηµένα εργαλεία και όργανα . Οι διάδροµοι που υπάρχουν έχουν
ικανοποιητικό πλάτος, χωρίς εµπόδια και έτσι είναι δυνατή η άµεση έξοδος από τον
χώρο σε περίπτωση έκτατης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά κλπ).
Στο πάτωµα υπάρχουν εκτεθειµένοι σωλήνες.

5.6.3.4 Εργαστηριακός εξοπλισµός
Στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχουν:
πάγκοι εργασίας
καρέκλες
διάφορα εργαλεία (µαχαίρια, ψαλίδια κλπ)
υαλικά
ντουλάπες αποθήκευσης χηµικών ουσιών
1 θερµοζυγός (χρησιµοποιείται για πυρόλυση και καύση)
1 µαχαιρόµυλος
1 κοµπρεσερ πεπιεσµένου αέρα
1 φούρνος υψηλών θερµοκρασιών 1100 οC
1 φούρνος χαµηλών θερµοκρασιών 250 οC
1 κλίβανος
φιάλες αερίων
χηµικά αντιδραστήρια, διαλύτες
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Στις ντουλάπες του εργαστηρίου φυλάσσονται και αποθηκεύονται οι παρακάτω διαλύτες
και οι ποσότητες που σηµειώνονται.
ΕΙ∆ΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Tετραβροµοαιθάνιο ( C2H2Br2 )
2-5l
Βροµοφόρµιο ( CHBr3 )
2-4l
Τετραχλωράνθρακας ( CCl4 )
2-4l
Ακετόνη ( C3H3O )
2 - 10 l
Οξέα ( κυρίως υδροχλωρικό οξύ HCl )
2 - 20 l
Πίνακας 5.6.1 : Είδος και ποσότητες χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στο
εργαστήριο Εξευγενισµού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσίµων

Στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχουν οι παρακάτω φιάλες υπό πίεση (η θέση τους
σηµειώνεται στην κάτοψη του χώρου).
ΦΙΑΛΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ήλιο ( He )
1 φιάλη
Άζωτο ( N2 )
1 φιάλη
Αέρας
1 φιάλη
Πίνακας 5.6.2 : Είδος και ποσότητες φιαλών υπό πίεση που χρησιµοποιούνται στο
εργαστήριο Εξευγενισµού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσίµων

5.6.4 Εκτίµηση επικινδυνότητας του εργαστηρίου
Η επιτόπια παρατήρηση του χώρου οδηγεί στον εντοπισµό των παρακάτω, πιθανών προς
εκδήλωση ,κινδύνων:
Κίνδυνος για το σώµα από γλίστρηµα, δεδοµένου ότι η οροφή είναι µη στεγανή σε
κάποια σηµεία.
Κίνδυνος κοψίµατος ή εκδορών από κακή χρήση των υαλικών.
Κίνδυνος εγκαυµάτων από την χρήση του καυστήρα και του θερµοζυγού
πυρόλυσης, δεδοµένου ότι οι θερµοκρασίες που αναπτύσσονται είναι πολύ
υψηλές.
Κίνδυνος για τα αυτιά όταν λειτουργούν ο κοπτήρας και ο µαχαιρόµυλος
(παραγωγή δυνατού, ενοχλητικού θορύβου) .
Κίνδυνος για τα χέρια από την επεξεργασία των χηµικών ουσιών (ανάλογα µε το
είδος και τη φύση αυτών).
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Κίνδυνος για τους πνεύµονες από τις σκόνες που παράγονται κατά την κοσκίνηση
των διαφόρων υλικών και από τα καυσαέρια που εκλύονται από τις καύσεις και
τις πυρολύσεις που λαµβάνουν χώρα στο χώρο του εργαστηρίου.
Μετά τον εντοπισµό των κινδύνων στο χώρο του εργαστηρίου, και ακολουθώντας τα
βήµατα που περιγράφονται στην αρχή του Κεφαλαίου 5, συµπληρώνονται και
δηµιουργούνται για κάθε βήµα οι ακόλουθοι πίνακες.
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΘΕΡΜΙΚΟΙ

•πτώσεις
•γλυστρίµατα
•εκδορές
•δονήσεις

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
•ηλεκτροπληξία

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΘΟΡΥΒΟΙ

•µη ιοντίζουσες
•ιοντίζουσες

ΣΤΕΡΕΑ

ΥΓΡΑ

•σκόνες
•ίνες

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΕΡΙΑ
•τοξικά
•ασφυξιογόνα
•εύφλεκτα
•εκρηκτικά
κτλπ

Καυστήρας
υψηλών
θερµοκρασιών
1100o C

Μαχαιρόµυλ
ος

1

1

Όλο το σώµα

Χέρια, άνω µέρος
σώµατος

Αυτιά

Αναπνευστική
οδός,
πνεύµονες

Αναπνευστική
οδός,
πνεύµονες

Αναπνευστική
οδός, πνεύµονες

Σοβαρότητα
αποτελέσµατος

3

3

4

3

4

5

Συχνότητα

3

4

2

5

3

4

5

2

4

3

4

4

Yαλικά

Θερµοζυγός
πυρόλυσης

Κοπτήρας

1

1

Χέρια

Χέρια, άνω µέρος
σώµατος

Χέρια

2

3

3

Συχνότητα

5

4

2

Πιθανότητα
εµφάνισης

3

2

1

Είδος
εξοπλισµού ή
ενέργειας

Μη στεγανή
οροφή

Ποσότητα
∆ιάρκεια
Συγκέντρωση
Μέρος του
σώµατος που
εκτίθεται

Πιθανότητα
εµφάνισης
Είδος
εξοπλισµού ή
ενέργειας
Ποσότητα
∆ιάρκεια
Συγκέντρωση
Μέρος του
σώµατος που
εκτίθεται
Σοβαρότητα
αποτελέσµατος

Σκόνες-> κατά
την κοσκίνηση
υλικών

Χηµικά
αντιδραστήρια,
διαλύτες

ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣ
ΜΟΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΧΗΜΙΚΟΙ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ

ΦΥΣΙΚΟΙ

Καυσαέρια από
κάυσεις,
πυρολύσεις

( Πίνακας
5.6.1.)

Πίνακας 5.6.3 : Καταγραφή των κινδύνων στο εργαστήριο Εξευγενισµού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσίµων
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ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ( Α )

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( Β )

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ( Γ )

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
(Α Χ Β Χ Γ)

ΜΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΟΡΟΦΗ

3

3

5

45

ΥΑΛΙΚΑ

2

5

3

30

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 1100C

3

4

2

24

ΘΕΡΜΟΖΥΓΟΣ

3

4

2

24

ΜΑΧΑΙΡΟΜΥΛΟΣ

4

2

4

32

ΚΟΠΤΗΡΑΣ

3

2

1

6

ΣΚΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

3

5

3

45

ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ, ∆ΙΑΛΥΤΕΣ

4

3

4

48

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΛΥΣΕΙΣ

5

4

4

80

ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΘΟΡΥΒΟΙ

ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΕΙ∆ΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας 5.6.4 : Υπολογισµός βαθµού επικινδυνότητας για τους κινδύνους του εργαστηρίου Πετρολογίας και Οικονοµικής Γεωλογίας

103

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

MEΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ( R )
( Πίνακας 5.6.4 )

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΑΠΟ
ΚΑΥΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΥΡΟΛΥΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ,
ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ

80

ΜΕΓΑΛΗ

ΧΗΜΙΚΑ
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ,
∆ΙΑΛΥΤΕΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ,
ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ

48

ΜΕΣΑΙΑ

ΣΚΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑ
ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ,
ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ

45

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΟΡΟΦΗ

ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

45

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΑΧΑΙΡΟΜΥΛΟΣ

ΑΥΤΙΑ

32

ΜΕΣΑΙΑ

ΥΑΛΙΚΑ

ΧΕΡΙΑ

30

ΜΙΚΡΗ

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
ΥΨΗΛΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
1100C

ΧΕΡΙΑ, ΑΝΩ
ΜΕΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

24

ΜΙΚΡΗ

ΘΕΡΜΟΖΥΓΟΣ

ΧΕΡΙΑ, ΑΝΩ
ΜΕΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

24

ΜΙΚΡΗ

ΚΟΠΤΗΡΑΣ

ΧΕΡΙΑ

6

ΑΜΕΛΗΤΕΑ

ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

( Πίνακας 5.6.3 )

( Πίνακας 4.5)

Πίνακας 5.6.5 : Tαξινόµηση των πηγών κινδύνου του εργαστηρίου Εξευγενισµού και Τεχνολογίας
Στερεών Καυσίµων
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5.6.5 Προτεινόµενα µέτρα ασφαλείας
Από την εξέταση του Πίνακα 5.6.5, στον οποίο γίνεται η ταξινόµηση των κινδύνων µε
κριτήριο το βαθµό επικινδυνότητας τους και το χαρακτηρισµός αυτής, µε βάση την
κλίµακα που έχει υιοθετηθεί, προκύπτουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε σκοπό την
εξάλειψη ή την µείωση των κινδύνων.
Για να γίνουν τα παραπάνω εφαρµόζονται τα βασικά βήµατα για την αντιµετώπιση των
κινδύνων όπως παρουσιάζονται στη Φάση ΙΙΙΙ στο Kεφάλαιο 4. ∆εδοµένου ότι η
απαλοιφή των αιτιών απαιτεί χρόνο και κόστος, θα υλοποιηθούν τα επόµενα βήµατα για
την µείωση των κινδύνων που αποτελούνται από τη πρόταση µέτρων οµαδικής
προστασίας και µέσων ατοµικής προστασίας.. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής δεν θα
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόταση µέτρων οµαδικής προστασίας, αφού κρίνεται
δύσκολη η εφαρµογή τους λόγω της φύσεως του περιβάλλοντος εργασίας και κάποιες
φορές η εφαρµογή τους κρίνεται οικονοµικά ασύµφορη. Έτσι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα
στο τέταρτο βήµα αντιµετώπισης των κινδύνων και υλοποιούνται τα εξής:
Έχοντας υπόψη µας τους κινδύνους που εµφανίζονται στο εργαστηριακό περιβάλλον
αλλά και µετά

την

επιτόπια παρατήρηση του χώρου και πιο συγκεκριµένα των

παρακάτω παραγόντων:
Συνθήκες εργασίας
Εξοπλισµός ασφάλειας
Χωροθέτηση
Εξοπλισµός εργαστηρίου
θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν τα παρακάτω οµαδικά µέτρα προστασίας τα οποία θα
βελτιώσουν την ποιότητα των παραγόντων αυτών και θα βοηθήσουν στην µείωση ή στην
εξάλειψη των κινδύνων.
Τα µέτρα που προτείνονται είναι τα εξής:
Εγκατάσταση τοπικού ή κεντρικού εξαερισµού, δεδοµένου ότι στο χώρο λόγω της
επεξεργασίας χηµικών και µειγµάτων αυτών, οι οσµές είναι έντονες και
ενοχλητικές.
Τοποθέτηση προστατευτικού θερµοµονωτικού καλύµµατος στο καυστήρα και στο
θερµοζυγό.
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Τοποθέτηση προστατευτικού καλύµµατος στον µαχαιρόµυλο ώστε να µειωθεί ο
παραγόµενος θόρυβος κατά τη λειτουργία του.
Τοποθέτηση των υαλικών σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης έτσι ώστε να
αποφεύγεται η τυχαία τοποθέτηση τους.
Ιδιαίτερη προσοχή του εργαζόµενου κάτα τη χρήση του κοπτήρα και των
υαλικών.
Σε όλες τις συσκευασίες των χηµικών θα πρέπει να υπάρχει και να διατηρείται η
ετικέτα που ενηµερώνει τον εργαζόµενο για το είδος και την επικινδυνότητα της
ουσίας.
Φύλαξη και αποθήκευση των χηµικών ουσιών σε ειδικές ντουλάπες στις οποίες
πρέπει να εγκατασταθεί τοπικός εξαερισµός.
Αποµάκρυνση των εκτεθειµένων καλωδίων που βρίσκονται στο πάτωµα.
Στεγανοποίηση της οροφής.
Τακτική ανανέωση και εφοδιασµός του φαρµακείου.
Επειδή η εφαρµογή των παραπάνω µέτρων απαιτεί χρόνο αλλά και το κόστος υλοποίησης
τους είναι αρκετά υψηλό, θεωρείται αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί το τέταρτο στάδιο
αντιµετώπισης των κινδύνων. Στο στάδιο αυτό ανάλογα µε το κίνδυνο προτείνονται τα
κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας.
Έτσι µε σειρά προτεραιότητας προτείνονται τα παρακάτω µέσα ατοµικής προστασίας:
1. Χρήση γαντιών, µάσκας και γυαλιών κατά την επεξεργασία των διαφόρων
χηµικών, κατά την διαδικασία πυρολύσεων και κατά το κοσκίνισµα υλικών.
2. Χρήση ωτοασπίδων όταν οι µαχαιρόµύλοι δουλεύουν στο µέγιστο της λειτουργίας
τους.
3. Χρήση πυρίµαχων γαντιών και γυαλιών προστασίας από τη θερµότητα και τους
καπνούς κατά την χρήση του καυστήρα και του θερµοζυγού.
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5.7 Εργαστήριο Ανόργανης - Οργανικής Γεωχηµείας και Οργανικής
Πετρολογίας

5.7.1 Γενικά στοιχεία
Το εργαστήριο Ανόργανης - Οργανικής Γεωχηµείας και Οργανικής Πετρολογίας ,
υπάγεται στο τµήµα των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και εντάσσεται στον τοµέα
Ανίχνευσης και Εντοπισµού. ∆ιευθυντής του εργαστηρίου είναι ο κ. Β.Περδικάτσης και
υπεύθυνη του χώρου η κα. Πεντάρη ∆έσποινα.

5.7.2 Χωροταξική περιγραφή του εργαστηρίου
Το εργαστήριο στεγάζεται στον δεύτερο όροφο του δυτικού κτιρίου του κτιριακού
συγκροτήµατος των ΜΗΧΟΠ και έχει έξοδο σε κλιµακοστάσιο που οδηγεί σε ανοικτό
ακάλυπτο χώρο. Αποτελείται από 4 αίθουσες. Οι αίθουσες 1 και 4 (Σχέδιο ) είναι
ανεξάρτητες και έχουν έξοδο στον κεντρικό διάδροµο του κτιρίου ενώ οι άλλες δύο
επικοινωνούν και έχουν µια πόρτα προς το διάδροµο. Τα παράθυρα βρίσκονται στην
ανατολική πλευρά του εργαστηριακού χώρου (για τις αίθουσες 1,2,4) ενώ στην αίθουσα 3
τα παράθυρα είναι στην δυτική πλευρά.

5.7.3 Έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας

5.7.3.1 Συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας
Οι αίθουσες δεν διαθέτουν τοπικό ή κεντρικό εξαερισµό αλλά ο εξαερισµός γίνεται
φυσικά από τα ανοίγµατα του χώρου (παράθυρα, πόρτες).
Ο φυσικός εξαερισµός δεν είναι αρκετός για την ανανέωση του αέρα του χώρου
δεδοµένου ότι υπάρχουν έντονες οσµές που εκλύονται από τα αποθηκευµένα και τα υπό
επεξεργασία χηµικά.
Στις ντουλάπες αποθήκευσης των χηµικών ουσιών δεν υπάρχει τοπικός εξαερισµός και οι
οσµές που εκλύονται είναι έντονες.
Οι συνθήκες υγρασίας και θερµοκρασίας κρίνονται ικανοποιητικές.
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Ο φυσικός φωτισµός του χώρου κρίνεται ικανοποιητικός.

5.7.3.2 Εξοπλισµός ασφαλείας
Στο εργαστήριο υπάρχουν 2 πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα τοποθετηµένοι σε
συγκεκριµένες θέσεις που έχουν καθοριστεί µέσα στο χώρο (ύπαρξη ειδικής σήµανσης).
Υπάρχουν φωτιστικά ασφαλείας πάνω από κάθε έξοδο, καθώς και η ειδική σήµανση για
επισήµανση της εξόδου κινδύνου (σήµατα διάσωσης τύπου ε) .
Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας βρίσκεται µέσα στο χώρο του εργαστηρίου, είναι σε καλή
κατάσταση και δεν διαθέτει ηλεκτροστόπ. Υπάρχει ξεχωριστός πίνακας στην αίθουσα 3
που διαθέτει ηλεκτροστόπ.
Υπάρχει φαρµακείο.

5.7.3.3 ∆ιευθέτηση των χώρων
Σε παράλληλη διάταξη στις αίθουσες του εργαστηρίου υπάρχουν πάγκοι εργασίας, πάνω
στους οποίους είναι τοποθετηµένα εργαλεία και όργανα . Οι διάδροµοι που υπάρχουν
έχουν ικανοποιητικό πλάτος, χωρίς εµπόδια και έτσι είναι δυνατή η άµεση έξοδος από
τον χώρο σε περίπτωση έκτατης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά κλπ).
Οι φιάλες υπό πίεση βρίσκονται στον πυρήνα της αίθουσας 2 και είναι πρόχειρα δεµένες
µεταξύ τους.

5.7.3.4 Εργαστηριακός εξοπλισµός
Στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχουν:
πάγκοι εργασίας
καρέκλες
διάφορα εργαλεία (µαχαίρια, ψαλίδια κλπ)
υαλικά
ντουλάπες αποθήκευσης χηµικών ουσιών
θερµόµετρα υδραργύρου
1 οµογενοποιητής υπερήχων
4 θερµαντικές πλάκες
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2 φούρνοι υψηλών θερµοκρασιών 1200 οC
1 φασµατοφωτόµετρο ατοµικής απορρόφησης συνδεδεµένο µε φούρνο γραφίτη
2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές συνδεδεµένοι µε τα όργανα και 2 για ατοµική χρήση
φιάλες αερίων
χηµικά αντιδραστήρια, διαλύτες
Στις ντουλάπες του εργαστηρίου φυλάσσονται και αποθηκεύονται οι παρακάτω διαλύτες
και οι ποσότητες που σηµειώνονται.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Υδατικά διαλύµατα βαρέων µετάλλων
Υδραργύρου ( Hg )
0,5 - 1 l
Χαλκού ( Cu )
0,5 - 1 l
Αρσενικού ( As )
0,5 - 1 ll
Κοβαλτίου ( Co )
0,5 - 1 l
Νικελίου ( Ni )
0,5 - 1 l
Ψευδαργύρου ( Zn )
0,5 - 1 l
Κεσίου ( Cs )
0,5 - 1 l
Στροντίου ( Sr )
0,5 - 1 l
Σεληνίου ( Se )
0,5 - 1 l
Oξέα
Υδροχλωρικό οξύ ( HCl )
5 - 10 l
Νιτρικό οξύ ( HNO3 )
5 - 10 l
Θεικό οξύ ( H2SO4 )
5 - 10 l
Υδροφθορικό οξύ ( HF )
5 - 10 l
Υπερχλωρικό οξύ ( HClO4 )
5 - 10 l
Yαλοβάµβακας
Κυανιούχο νάτριο ( NaCN )
Οργανικοί διαλύτες
Μεθανόλη ( CH3OH )
5 - 10 l
Ακετόνη ( C3H6O )
5 - 10 l
Χλωροφόρµιο ( CHCl3 )
14 l
Αιθανόλη ( C2H5OH )
5l
Πίνακας 5.7.1 : Είδος και ποσότητες των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στο
εργαστήριο Ανόργανης - Οργανικής Γεωχηµίας και Οργανικής Πετρολογίας

Στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχουν οι παρακάτω φιάλες υπό πίεση (η θέση των οποίων
σηµειώνεται στην κάτοψη).
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ΦΙΑΛΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Πρωτοξειδιο του αζώτου
1 φιάλη
Οξυγόνο ( O2 )
1 φιάλη
Ακετυλένιο ( C2H2 )
1 φιάλη
Ήλιο ( He )
1 φιάλη
∆ιοξείδιο του άνθρακα ( CO2 )
1 φιάλη
Πίνακας 5.7.2 : Είδος και ποσότητες φιαλών υπό πίεση που χρησιµοποιούνται στο
εργαστήριο Ανόργανης - Οργανικής Γεωχηµίας και Οργανικής Πετρολογίας

5.7.4 Εκτίµηση επικινδυνότητας του εργαστηρίου
Η επιτόπια παρατήρηση του χώρου οδηγεί στον εντοπισµό των παρακάτω πιθανών προς
εκδήλωση κινδύνων:
Κίνδυνος κοψίµατος ή εκδορών από κακή χρήση των υαλικών.
Κίνδυνος για το σώµα από έκρηξη ή πτώση των φιαλών υπο πίεση. Ο κίνδυνος
είναι ενισχυµένος δεδοµένου ότι η θέση φύλαξης των φιαλών υπο πίεση, στον
πυρήνα του εργαστηρίου, κρίνεται ακατάλληλη.
Κίνδυνος εγκαυµάτων από την χρήση των φούρνων υψηλών θερµοκρασιών και
των θερµαντικών πλακών.
Κίνδυνος για την περιοχή του κεφαλιού και των µατιών από την χρήση του
φασµατοφωτόµετρου και την συχνή χρήση των υπολογιστών (εκποµπή
ακτινοβολίας).
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει ηλεκτροστόπ στον πίνακα
ηλεκτρικού και έτσι δεν µπορεί να ανιχνευτεί η διαρροή ρεύµατος.
Κίνδυνος

για

τα

αυτιά

όταν

λειτουργεί

ο

οµογενοποιητής

υπερήχων

(παραγωγή δυνατού, ενοχλητικού θορύβου).
Κίνδυνος για τα χέρια και το αναπνευστικό σύστηµα από την επεξεργασία των
χηµικών ουσιών (ανάλογα µε τη φύση και το είδος αυτών).
Κίνδυνος για το σώµα από έκρηξη ή πτώση των φιαλών υπό πίεση. Ο κίνδυνος
είναι ενισχυµένος δεδοµένου ότι η θέση φύλαξης των φιαλών υπό πίεση, κάτω
από τη σκάλα, κρίνεται ακατάλληλη.
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Μετά τον εντοπισµό των κινδύνων στο χώρο του εργαστηρίου, και ακολουθώντας τα
βήµατα που περιγράφονται στην αρχή του Κεφαλαίου 5, συµπληρώνονται και
δηµιουργούνται για κάθε βήµα οι ακόλουθοι πίνακες.
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

•πτώσεις
•γλυστρίµατα
•εκδορές
•δονήσεις

Είδος
εξοπλισµού ή
ενέργειας

Υαλικά

Ποσότητα
∆ιάρκεια
Συγκέντρωση

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
•ηλεκτροπληξία

Φουρνοι
µέγιστης
θερµοκρασίας
1200C

∆εν υπάρχει
ηλεκτροστοπ

2

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΘΟΡΥΒΟΙ

•µη ιοντίζουσες
•ιοντίζουσες

ΣΤΕΡΕΑ

ΥΓΡΑ

•σκόνες
•ίνες

Η/Υ οργάνων

Οµογενοποιητής
υπερήχων

2

1

Υαλοβάµβακας

ΑΕΡΙΑ
•τοξικά
•ασφυξιογόνα
•εύφλεκτα
•εκρηκτικά
κτλπ

Οργανικοί Ανόργανοι
διαλύτες

Φιάλες υπό πίεση

(Πίνακας 5.7.1)

(Πίνακας 5.7.2)

Πρόσωπο, χέρια,
αναπνευστική
οδός

Σώµα

Χέρια

Μάτια, χέρια

Σώµα

Μάτια

Αυτιά

Πρόσωπο,
χέρια,
αναπνευστική
οδός

Σοβαρότητα
αποτελέσµατος

2

4

4

3

4

4

5

5

Συχνότητα

5

4

1

5

3

3

5

5

Πιθανότητα
εµφάνισης

3

2

2

2

2

2

3

3

Μέρος του
σώµατος που
εκτίθεται

Φιάλες υπό
πίεση

Θερµαντικές
πλάκες

Φασµατοφωτόµετρο
ατοµικής
απορρόφησης
συνδεδεµένο µε
φούρνο γραφίτη

Ποσότητα
Συγκέντρωση

8

4

1

Μέρος του
σώµατος που
εκτίθεται

Σώµα

Χέρια

Μάτια

Πρόσωπο,
χέρια,
αναπνευστική
οδός

4

4

3

4

5

4

3

3

3

2

2

2

Είδος
εξοπλισµού

Σοβαρότητα
αποτελέσµατος
Συχνότητα
Πιθανότητα
εµφάνισης

ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝ
ΙΣΜΟΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΘΕΡΜΙΚΟΙ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΧΗΜΙΚΟΙ

ΒΙΟΛΟΓΙ
ΚΟΙ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
ΦΥΣΙΚΟΙ

Κυανυούχο
Νατριο

Πίνακας 5.7.3: Καταγραφή των κινδύνων στο εργαστήριο Ανόργανης - Οργανικής Γεωχηµείας και Οργανικής Πετρολογίας
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ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ( Α )

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( Β )

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ( Γ )

ΠΤΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

4

5

3

60

ΥΑΛΙΚΑ

2

5

3

30

ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1200C

4

4

2

32

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

4

4

2

32

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΟΠ

4

1

2

8

Η/Υ ΟΡΓΑΝΩΝ

3

5

2

30

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

3

3

2

18

ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΗΣ
ΥΠΕΡΗΧΩΝ

4

3

2

24

ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΘΟΡΥΒΟΙ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΘΕΡΜΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΕΙ∆ΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

∆ΙΑΛΥΤΕΣ,ΟΞΕΑ

5

5

3

75

∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

5

5

3

75

ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

4

3

2

24

ΚΥΑΝΥΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ

4

3

2

24

(Α Χ Β Χ Γ)

Πίνακας 5.7.4: Υπολογισµός βαθµού επικινδυνότητας για τους κινδύνους του εργαστηρίου Ανόργανης - Οργανικής Γεωχηµείας και Οργανικής Πετρογραφίας
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
( Πίνακας 5.7.3)

MEΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ( R )
( Πίνακας 5.7.4)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
( Πίνακας 4.5 )

∆ΙΑΛΥΤΕΣ, ΟΞΕΑ

ΠΡΟΣΩΠΟ, ΧΕΡΙΑ,
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ

75

ΜΕΓΑΛΗ

∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΑ ΥΠΟ
ΠΙΕΣΗ

ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

75

ΜΕΓΑΛΗ

ΠΤΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΥΠΟ
ΠΙΕΣΗ

ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

60

ΜΕΣΑΙΑ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

ΧΕΡΙΑ

32

ΜΕΣΑΙΑ

ΥΑΛΙΚΑ

ΧΕΡΙΑ

30

ΜΙΚΡΗ

ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1200C

ΜΑΤΙΑ, ΧΕΡΙΑ

30

ΜΙΚΡΗ

Η/Υ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΜΑΤΙΑ

30

ΜΙΚΡΗ

ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΗΣ
ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΥΤΙΑ

24

ΜΙΚΡΗ

ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΟ, ΧΕΡΙΑ,
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ

24

ΜΙΚΡΗ

ΚΥΑΝΥΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ

ΠΡΟΣΩΠΟ, ΧΕΡΙΑ,
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ

24

ΜΙΚΡΗ

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΜΑΤΙΑ

18

ΜΙΚΡΗ

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΟΠ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

8

ΑΜΕΛΗΤΕΑ

Πίνακας 5.7.5 : Tαξινόµηση των πηγών κινδύνου του εργαστηρίου Οργανικής - Ανόργανης Γεωχηµείας
και Πετρογραφία
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5.7.5 Προτεινόµενα µέτρα ασφαλείας
Από την εξέταση του Πίνακα 5.7.5, στον οποίο γίνεται η ταξινόµηση των κινδύνων µε
κριτήριο το βαθµό επικινδυνότητας τους και το χαρακτηρισµός αυτής, µε βάση την
κλίµακα που έχει υιοθετηθεί, προκύπτουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε σκοπό την
εξάλειψη ή την µείωση των κινδύνων.
Για να γίνουν τα παραπάνω εφαρµόζονται τα βασικά βήµατα για την αντιµετώπιση των
κινδύνων όπως παρουσιάζονται στη Φάση ΙΙΙΙ στο Kεφάλαιο 4. ∆εδοµένου ότι η
απαλοιφή των αιτιών απαιτεί χρόνο και κόστος, θα υλοποιηθούν τα επόµενα βήµατα για
την µείωση των κινδύνων που αποτελούνται από τη πρόταση µέτρων οµαδικής
προστασίας και µέσων ατοµικής προστασίας.. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής δεν θα
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόταση µέτρων οµαδικής προστασίας, αφού κρίνεται
δύσκολη η εφαρµογή τους λόγω της φύσεως του περιβάλλοντος εργασίας και κάποιες
φορές η εφαρµογή τους κρίνεται οικονοµικά ασύµφορη. Έτσι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα
στο τέταρτο βήµα αντιµετώπισης των κινδύνων και υλοποιούνται τα εξής:
Έχοντας υπόψη µας τους κινδύνους που εµφανίζονται στο εργαστηριακό περιβάλλον
αλλα και µετά

την

επιτόπια παρατήρηση του χώρου και πιο συγκεκριµένα των

παρακάτω παραγόντων:
Συνθήκες εργασίας
Εξοπλισµός ασφάλειας
Χωροθέτηση
Εξοπλισµός εργαστηρίου
θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν τα παρακάτω οµαδικά µέτρα προστασίας τα οποία θα
βελτιώσουν την ποιότητα των παραγόντων αυτών και θα βοηθήσουν στην µείωση ή στην
εξάλειψη των κινδύνων.
Τα µέτρα που προτείνονται είναι τα εξής:
Εγκατάσταση τοπικού ή κεντρικού εξαερισµού, δεδοµένου ότι στο χώρο λόγω της
επεξεργασίας χηµικών και µειγµάτων αυτών, οι οσµές είναι έντονες και
ενοχλητικές.
Μεταφορά και αποθήκευση των φιαλών σε ποίο ασφαλές µέρος, όπου θα
υπάρχουν τα κατάλληλα στηρίγµατα για αποφυγή πτώσης αυτών. Επίσης πρέπει
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να ακολουθούνται οι οδηγίες κατά την χρήση των φιαλών υπό πίεση (Παράρτηµα
ΙV). Απαραίτητη η ανάρτηση των οδηγιών µέσα στο χώρο του εργαστηρίου για
την άµεση ενηµέρωση των εργαζοµένων.
Τοποθέτηση των υαλικών σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης έτσι ώστε να
αποφεύγεται η τυχαία τοποθέτηση τους.
Απαραίτητη η τοποθέτηση καταιωνιστήρα (λουτήρας µατιών-ντους) για το
πλύσιµο των µατιών σε περίπτωση όπου κάποια χηµική ουσία έρθει σε επαφή µε
τα µάτια του εργαζοµένου.
Τοποθέτηση ντους σώµατος σε κατάλληλο-προσιτό µέρος.
Σε όλες τις συσκευασίες των χηµικών θα πρέπει να υπάρχει και να διατηρείται η
ετικέτα που ενηµερώνει τον εργαζόµενο για το είδος και την επικινδυνότητα της
ουσίας.
Φύλαξη και αποθήκευση των χηµικών ουσιών σε ειδικές ντουλάπες στις οποίες
πρέπει να εγκατασταθεί τοπικός εξαερισµός.
Τοποθέτηση προστατευτικών απορροφητικών φίλτρων µπροστά από τις οθόνες
των υπολογιστών για µείωση της µη ιοντίζουσας ακτινοβολίας.
Τακτική ανανέωση και εφοδιασµός του φαρµακείου.

Επειδή η εφαρµογή των παραπάνω µέτρων απαιτεί χρόνο αλλά και το κόστος υλοποίησης
τους είναι αρκετά υψηλό, θεωρείται αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί το τέταρτο στάδιο
αντιµετώπισης των κινδύνων. Στο στάδιο αυτό ανάλογα µε το κίνδυνο προτείνονται τα
κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας.
Έτσι µε σειρά προτεραιότητας προτείνονται τα παρακάτω µέσα ατοµικής προστασίας:
1. Χρήση γαντιών µιας χρήσης µάσκας και γυαλιών κατά την επεξεργασία των
διαλυτών και των οξέων.
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2. Χρήση πυρίµαχων γαντιών και γυαλιών προστασίας από τη θερµότητα και τους
καπνους κατά την χρήσης των θερµαντικών πλακών και του φούρνου καθώς και
απλών χειρουργικών γαντιών κατά την χρήση των υαλικών.
3. Απαραίτητη είναι η χρήση γυαλιών κατά την χρήση του φασµατοφωτόµετρου
ατοµικής απορρόφησης.
4. Εγκατάσταση

ηλεκτροστόπ

στον

ηλεκτρικό

πίνακα.
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5.8 Εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπόγειων
Ταµιευτήρων

5.8.1 Γενικά στοιχεία
Το εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπόγειων Ταµιευτήρων, υπάγεται στο
τµήµα των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και εντάσσεται στον τοµέα Ανίχνευσης και
Εντοπισµού. ∆ιευθυντής του εργαστηρίου είναι ο κ. Ν. Βαρότσης και υπεύθυνη του
χώρου η κα. Ελένη Χαµηλάκη.

5.8.2 Χωροταξική περιγραφή του εργαστηρίου
Το εργαστήριο στεγάζεται στον δεύτερο όροφο του ανατολικού κτιρίου του κτιριακού
συγκροτήµατος των ΜΗΧΟΠ και έχει έξοδο σε κλιµακοστάσιο που οδηγεί σε ανοικτό
ακάλυπτο χώρο. Αποτελείται από 2 αίθουσες που επικοινωνούν και έχουν από µια
πόρτα προς το κεντρικό διάδροµο του κτιρίου. Στην δεύτερη αίθουσα υπάρχει µια µικρή
αποθήκη τοξικών. Τα παράθυρα βρίσκονται στην νότια πλευρά του εργαστηριακού
χώρου.

5.8.3 Έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας

5.8.3.1 Συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας
Οι αίθουσες δεν διαθέτουν τοπικό ή κεντρικό εξαερισµό αλλά ο εξαερισµός γίνεται
φυσικά από τα ανοίγµατα του χώρου (παράθυρα, πόρτες).
Ο φυσικός εξαερισµός δεν είναι αρκετός για την ανανέωση του αέρα του χώρου
δεδοµένου ότι υπάρχουν έντονες µυρωδιές που εκλύονται από τα αποθηκευµένα και τα
υπό επεξεργασία χηµικά.
Στις ντουλάπες αποθήκευσης των χηµικών ουσιών δεν υπάρχει τοπικός εξαερισµός και οι
οσµές που εκλύονται είναι έντονες.
Οι συνθήκες εργασίας και θερµοκρασίας κρίνονται ικανοποιητικές.
Ο φυσικός φωτισµός του χώρου κρίνεται ικανοποιητικός.
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5.8.3.2 Εξοπλισµός ασφαλείας
Στο εργαστήριο υπάρχουν 3 πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα τοποθετηµένοι σε
συγκεκριµένες θέσεις που έχουν καθοριστεί µέσα στο χώρο (ύπαρξη ειδικής σήµανσης).
Πάνω από κάθε έξοδο υπάρχουν φωτιστικά ασφαλείας καθώς και ειδική σήµανση για
επισήµανση της εξόδου κινδύνου (ειδικά σήµατα διάσωσης τύπου ε) .
Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας βρίσκεται έξω από τις αίθουσες του εργαστηρίου, δίπλα
στο κλιµακοστάσιο και είναι σε καλή κατάσταση αλλά δεν διαθέτει ηλεκτροστόπ.

5.8.3.3 ∆ιευθέτηση των χώρων
Περιµετρικά στις αίθουσες του εργαστηρίου υπάρχουν πάγκοι εργασίας, πάνω στους
οποίους είναι τοποθετηµένα εργαλεία και όργανα και στην µέση κάθε αίθουσας υπάρχει
ένας πυρήνας µε εργαστηριακά µηχανήµατα.
Οι διάδροµοι έχουν ικανοποιητικό πλάτος, χωρίς εµπόδια και έτσι είναι δυνατή η άµεση
έξοδος από τον χώρο σε περίπτωση έκτατης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά κλπ)

5.8.3.4 Εργαστηριακός εξοπλισµός
Στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχουν:
πάγκοι εργασίας
καρέκλες
διάφορα εργαλεία (µαχαίρια, ψαλίδια κλπ)
υαλικά
ντουλάπες αποθήκευσης χηµικών ουσιών
µηχανήµατα επεξεργασίας και ανάλυσης των χηµικών ουσιών, το καθένα από τα
οποία είναι συνδεδεµένο µε ηλεκτρονικό υπολογιστή
ένας φασµατογράφος µε µη ιοντίζουσα ακτινοβολία
φούρνοι οργάνων που έχουν µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 200-300C
ένας φούρνος αποστείρωσης των εργαλείων µε µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας
200οC
5 απαγωγοί
ένα λουτρό υπερήχων
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φιάλες αερίων
Στις ντουλάπες του εργαστηρίου φυλλάσονται και αποθηκεύονται οι παρακάτω διαλύτες
και οι ποσότητες που σηµειώνονται.
ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
∆ιαλύτες
Πεντάνιο ( C5H12 )
Εξάνιο ( C6H14 )

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τετραυδροθουράνιο ( C4H8O )

10 l

Aκετόνη ( C3H6O )

10-15 l

Ισοπρόπυλαιθέρας ( C6H16O )

10-15 l

Τετραχλωράνθρακας ( CCl4 )

3l

Βενζόλιο ( C6H6 )
Χλωροφόρµιο (CHCl3 )

4l
2,5 l

∆ιχλωροµεθάνιο ( CH2Cl2 )

3l

10-15 l
10 l

Μεθανόλη ( CH3OH )
2,5 l
Υδράργυρος ( Hg )
Πίνακας 5.8.1 : Είδος και ποσότητες των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στο
εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπόγειων Ταµιευτήρων

Στην πρώτη αίθουσα του εργαστηρίου στη θεση που σηµειώνεται στο σχέδιο βρίσκονται
οι φιάλες των παρακάτω αερίων οι οποίες είναι πρόχειρα δεµένες µεταξύ τους.
ΦΙΑΛΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
Υδρόθειο ( H2S )
Ήλιο ( He )

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
4l
1 φιάλη

Υδρογόνο ( H2 )

1 φιάλη

Άζωτο ( N2 )

1 φιάλη

Ατµοσφαιρικός Αέρας

1 φιάλη

Προπυλένιο ( C3H6 )

1 φιάλη

Βουτάνιο ( C4H10 )
1 φιάλη
Πίνακας 5.8.2 : Είδος και ποσότητες φιαλών υπό πίεση που χρησιµοποιούνται στο
εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπόγειων Ταµιευτήρων
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5.8.4 Εκτίµηση επικινδυνότητας του εργαστηρίου
Η επιτόπια παρατήρηση του χώρου οδηγεί στον εντοπισµό των παρακάτω, πιθανών προς
εκδήλωση , κινδύνων:
Κίνδυνος κοψίµατος ή εκδορών από κακή χρήση των εργαλείων (µαχαίρια,
ψαλίδια κλπ).
Κίνδυνος για το σώµα από έκρηξη ή πτώση των φιαλών υπό πίεση. Ο κίνδυνος
είναι ενισχυµένος δεδοµένου ότι οι φιάλες είναι πρόχειρα δεµένες µεταξύ τους.
Κίνδυνος εγκαυµάτων από την χρήση των φούρνων .
Κίνδυνος για την περιοχή του κεφαλιού και των µατιών από την χρήση του
φασµατογράφου (εκποµπή ακτινοβολίας).
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει ηλεκτροστόπ στον
ηλεκτρικό πίνακα και έτσι δεν µπορεί να ανιχνευτεί η διαρροή ρεύµατος.
Κίνδυνος για τα αυτιά όταν λειτουργούν οι απαγωγοί και το λουτρό υπερήχων
(παραγωγή δυνατού, ενοχλητικού θορύβου).
Κίνδυνος για τα χέρια και το αναπνευστικό σύστηµα από την επεξεργασία των
χηµικών ουσιών (ανάλογα µε τη φύση και το είδος αυτών).
Μετά τον εντοπισµό των κινδύνων στο χώρο του εργαστηρίου, και ακολουθώντας τα
βήµατα που περιγράφονται στην αρχή του Κεφαλαίου 5, συµπληρώνονται και
δηµιουργούνται για κάθε βήµα οι ακόλουθοι πίνακες.
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

•πτώσεις
•γλυστρίµατα
•εκδορές
•δονήσεις
Είδος εξοπλισµού ή
ενέργειας
Ποσότητα
∆ιάρκεια
Συγκέντρωση
Μέρος του
σώµατος που
εκτίθεται
Σοβαρότητα
αποτελέσµατος
Συχνότητα
Πιθανότητα
εµφάνισης
Είδος εξοπλισµού ή
ενέργειας
Ποσότητα
∆ιάρκεια
Συγκέντρωση
Μέρος του
σώµατος που
εκτίθεται
Σοβαρότητα
αποτελέσµατος
Συχνότητα
Πιθανότητα
εµφάνισης
Είδος εξοπλισµού ή
ενέργειας
Ποσότητα
∆ιάρκεια
Συγκέντρωση
Μέρος του
σώµατος που
εκτίθεται
Σοβαρότητα
αποτελέσµατος
Συχνότητα
Πιθανότητα
εµφάνισης

ΧΗΜΙΚΟΙ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΘΟΡΥΒΟΙ

•µη ιοντίζουσες
•ιοντίζουσες

ΣΤΕΡΕΑ

ΥΓΡΑ

•σκόνες
•ίνες

ΑΕΡΙΑ
•τοξικά
•ασφυξιογόνα
•εύφλεκτα
•εκρηκτικά
κτλπ

Παθογονοι
Μικροοργανισµ
οι

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΘΕΡΜΙΚΟΙ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΒΙΟΛΟ
ΓΙΚΟΙ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚ
ΟΙ
•ηλεκτροπλη
ξία

Φασµατογράφος

Απαγωγοί
στο µέγιστο
λειτουργίας
τους

∆ιαλύτες

Φιάλες υπο
πίεση

Επικινδυνότητα
εργασίας

1

5

( Πίνακας
5.8.1 )

( Πίνακας 5.8.2 )

5

Ηλεκτροπλη
ξια

Μάτια

Κεφάλι

Νευρικό,
αναπνευστικό
σύστηµα

Αναπνευστικό
συστηµα

3

4

4

3

5

5

4

1

5

1

4

3

5

2

5

3

3

2

1

5

5

5

4

Υαλικά

Φούρνος
εργαλείων 200C

Λουτρό
υπερήχων

1

1

Χέρια

Χέρια

Αυτιά

2

3

3

5

5

5

3

3

3

Xρήση εργαλείων

Φούρνοι
οργάνων 200 και
300 C

3

5

Χέρια

Χέρια

3

∆εν υπάρχει
ηλεκτροστο
π

Φιάλες υπο πίεση
( Πίνακας 5.8.2 )
Όλο το σώµα
4
5
3

Πίνακας 5.8.3 : Καταγραφή των κινδύνων στο εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπόγειων Ταµιευτήρων
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ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ( A )

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( B )

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ( Γ )

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
(Α Χ Β Χ Γ)

ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

3

1

3

9

ΥΑΛΙΚΑ

2

5

3

30

ΠΤΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ

4

5

3

60

ΦΟΥΡΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 200-300C

3

5

3

45

ΦΟΥΡΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 200C

3

5

3

45

ΕΛΛΕΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΟΠ

4

1

2

8

ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

4

4

1

16

ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

3

3

5

45

ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

3

5

3

45

∆ΙΑΛΥΤΕΣ, Hg

5

5

5
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ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4

5

4

80

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΘΟΡΥΒΟΙ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΕΙ∆ΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας 5.8.4: Υπολογισµός βαθµού επικινδυνότητας για τους κινδύνους του εργαστηρίου Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπογείων Ταµιευτήρων
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
( Πίνακας 5.8.3 )

MΕΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
(R)
( Πίνακας 5.8.4 )

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
( Πίνακας 4.5 )

∆ΙΑΛΥΤΕΣ, HG

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ, ΧΕΡΙΑ

125

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ

80

ΜΕΓΑΛΗ

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΤΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ

ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

60

ΜΕΣΑΙΑ

ΦΟΥΡΝΟΙ
ΟΡΓΑΝΩΝ 200300C

ΧΕΡΙΑ, ΜΑΤΙΑ

45

ΜΕΣΑΙΑ

ΦΟΥΡΝΟΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 200C

ΧΕΡΙΑ, ΜΑΤΙΑ

45

ΜΕΣΑΙΑ

ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥΣ

ΑΥΤΙΑ

45

ΜΕΣΑΙΑ

ΛΟΥΤΡΟ
ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΥΤΙΑ

45

ΜΕΣΑΙΑ

ΥΑΛΙΚΑ

ΧΕΡΙΑ

30

ΜΙΚΡΗ

ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΜΑΤΙΑ

16

ΜΙΚΡΗ

ΧΡΗΣΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΧΕΡΙΑ, ΜΑΤΙΑ

9

ΑΜΕΛΗΤΕΑ

ΕΛΛΕΙΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΟΠ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

8

ΑΜΕΛΗΤΕΑ

Πίνακας 5.8.5: Tαξινόµηση των πηγών κινδύνου του εργαστηρίου Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπογείων
Ταµιευτήρων
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5.8.5 Προτεινόµενα µέτρα ασφαλείας
Από την εξέταση του Πίνακα 5.8.5, στον οποίο γίνεται η ταξινόµηση των κινδύνων µε
κριτήριο το βαθµό επικινδυνότητας τους και το χαρακτηρισµός αυτής, µε βάση την
κλίµακα που έχει υιοθετηθεί, προκύπτουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε σκοπό την
εξάλειψη ή την µείωση των κινδύνων.
Για να γίνουν τα παραπάνω εφαρµόζονται τα βασικά βήµατα για την αντιµετώπιση των
κινδύνων όπως παρουσιάζονται στη Φάση ΙΙΙΙ στο Κεφάλαιο 4. ∆εδοµένου ότι η
απαλοιφή των αιτιών απαιτεί χρόνο και κόστος, θα υλοποιηθούν τα επόµενα βήµατα για
την µείωση των κινδύνων που αποτελούνται από τη πρόταση µέτρων οµαδικής
προστασίας και µέσων ατοµικής προστασίας.. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής δεν θα
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόταση µέτρων οµαδικής προστασίας, αφού κρίνεται
δύσκολη η εφαρµογή τους λόγω της φύσεως του περιβάλλοντος εργασίας και κάποιες
φορές η εφαρµογή τους κρίνεται οικονοµικά ασύµφορη. Έτσι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα
στο τέταρτο βήµα αντιµετώπισης των κινδύνων και υλοποιούνται τα εξής:
Έχοντας υπόψη µας τους κινδύνους που εµφανίζονται στο εργαστηριακό περιβάλλον
αλλά και µετά

την

επιτόπια παρατήρηση του χώρου και πιο συγκεκριµένα των

παρακάτω παραγόντων:
Συνθήκες εργασίας
Εξοπλισµός ασφάλειας
Χωροθέτηση
Εξοπλισµός εργαστηρίου
Θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν τα παρακάτω οµαδικά µέτρα προστασίας τα οποία θα
βελτιώσουν την ποιότητα των παραγόντων αυτών και θα βοηθήσουν στην µείωση ή στην
εξάλειψη των κινδύνων.
Τα µέτρα που προτείνονται είναι τα εξής:
Εγκατάσταση τοπικού ή κεντρικού εξαερισµού, δεδοµένου ότι στο χώρο λόγω της
επεξεργασίας χηµικών και µειγµάτων αυτών, οι οσµές είναι έντονες και
ενοχλητικές.
Τοποθέτηση προστατευτικού θερµοµονωτικού καλύµµατος στους φούρνους.
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Τοποθέτηση των υαλικών σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης έτσι ώστε να
αποφεύγεται η τυχαία τοποθέτηση τους.
Προσοχή του εργαζοµένου κατά τη χρήση των υαλικών.
Απαραίτητη η τοποθέτηση καταιωνιστήρα (λουτήρας µατιών-ντους) για το
πλύσιµο των µατιών σε περίπτωση όπου κάποια χηµική ουσία έρθει σε επαφή µε
τα µάτια του εργαζοµένου.
Τοποθέτηση ντους σώµατος σε κατάλληλο-προσιτό µέρος.
Σε όλες τις συσκευασίες των χηµικών θα πρέπει να υπάρχει και να διατηρείται η
ετικέτα που ενηµερώνει τον εργαζόµενο για το είδος και την επικινδυνότητα της
ουσίας.
Φύλαξη και αποθήκευση των χηµικών ουσιών σε ειδικές ντουλάπες στις οποίες
πρέπει να εγκατασταθεί τοπικός εξαερισµός.
Καλύτερη οργάνωση και κατανοµή των εργασιών. Πραγµατοποίηση συχνών
διαλειµµάτων για να ξεκουράζεται ο εργαζόµενος.
Τακτική ανανέωση και εφοδιασµός του φαρµακείου.

Επειδή η εφαρµογή των παραπάνω µέτρων απαιτεί χρόνο αλλά και το κόστος υλοποίησης
τους είναι αρκετά υψηλό, θεωρείται αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί το τέταρτο στάδιο
αντιµετώπισης των κινδύνων. Στο στάδιο αυτό ανάλογα µε το κίνδυνο προτείνονται τα
κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας.
Έτσι µε σειρά προτεραιότητας προτείνονται τα παρακάτω µέσα ατοµικής προστασίας:
1. Χρήση γαντιών , µάσκας και γυαλιών κατά την επεξεργασία των διαφόρων
χηµικών.
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2. Χρήση πυρίµαχων γαντιών και γυαλιών προστασίας από τη θερµότητα και τους
καπνούς κατά τη λειτουργία των φούρνων.
3. Χρήση ωτοασπίδων όταν λειτουργεί το λουτρό υπερήχων.
4. Χρήση γυαλιών κατά τη λειτουργία του φασµατογράφου.
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5.9 Εργαστήριο Ατµοσφαιρικών Αιωρούµενων Σωµατιδίων

5.9.1 Γενικά στοιχεία

Το εργαστήριο Ατµοσφαιρικών Αιωρούµενων Σωµατιδίων , υπάγεται στο τµήµα των
Μηχανικών Περιβάλλοντος. ∆ιευθυντής του εργαστηρίου είναι ο κ. Λαζαρίδης.

5.9.2 Χωροταξική περιγραφή του εργαστηρίου
Το εργαστήριο στεγάζεται στον

ισόγειο του δυτικού κτιρίου του κτιριακού

συγκροτήµατος των ΜΗΠΕΡ και έχει έξοδο σε ανοικτό ακάλυπτο χώρο. Αποτελείται από
µια αίθουσα που έχει µια πόρτα προς το κεντρικό διάδροµο του κτιρίου. Τα
παράθυρα βρίσκονται στην νότια πλευρά του εργαστηριακού χώρου .

5.9.3 Έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας

5.9.3.1 Συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας
Η αίθουσα δεν διαθέτει τοπικό ή κεντρικό εξαερισµό αλλά ο εξαερισµός γίνεται φυσικά
από τα ανοίγµατα του χώρου (παράθυρα, πόρτες).
Ο φυσικός εξαερισµός θεωρείται ικανοποιητικός και επαρκής για την ανανέωση του
αέρα.
Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας του χώρου θεωρούνται ικανοποιητικές.
Ο φυσικός φωτισµός του χώρου κρίνεται ικανοποιητικός.

5.9.3.2 Εξοπλισµός ασφαλείας
Μέσα στην αίθουσα του εργαστηρίου δεν υπάρχουν πυροσβεστήρες. Στον κεντρικό
διάδροµο του κτιρίου, στον οποίο έχει έξοδο το εργαστήριο, υπάρχουν πυροσβεστήρες
CO2, τοποθετηµένοι στις κατάλληλες θέσεις, που ορίζει ειδική σήµανση. Η πρόσβαση
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στα σηµεία αυτά είναι άµεση, χωρίς να υπάρχουν εµπόδια. Στον ίδιο χώρο είναι
εγκατεστηµένη και µια πυροσβεστική φωλιά.
Πάνω από κάθε έξοδο υπάρχουν φωτιστικά ασφαλείας καθώς και ειδική σήµανση για
επισήµανση της εξόδου κινδύνου (ειδικά σήµατα διάσωσης τύπου ε) .
Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας βρίσκεται µέσα στην αίθουσα του εργαστηρίου , είναι σε
καλή κατάσταση και διαθέτει ηλεκτροστόπ.
Υπάρχει φαρµακείο.

5.9.3.3 ∆ιευθέτηση των χώρων
Περιµετρικά στην αίθουσα του εργαστηρίου υπάρχουν πάγκοι εργασίας, πάνω στους
οποίους είναι τοποθετηµένα τα όργανα. Ο χώρος του εργαστηρίου θεωρείται µικρός,
αλλά το µέγεθος του κρίνεται ικανοποιητικό, δεδοµένου ότι στο εργαστήριο υπάρχουν
λιγοστά όργανα.

5.9.3.4 Εργαστηριακός εξοπλισµός
Στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχουν:
πάγκοι εργασίας
καρέκλες
ένα οζονόµετρο
µετεωρολογικός ιστός

5.9.4 Εκτίµηση επικινδυνότητας του εργαστηρίου
Η επιτόπια παρατήρηση του εργαστηρίου και του χώρου όπου υπάρχει ο µετεωρολογικός
ιστός οδηγούν στον εντοπισµό των παρακάτω, πιθανών προς εκδήλωση, κινδύνων:
Κίνδυνος για όλο το σώµα κατά τη συντήρηση του µετεωρολογικού ιστού.
Κίνδυνος κατά την τοποθέτηση και τη συντήρηση των οργάνων µέτρησης αέριων
ρύπων (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας) .
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Μετά τον εντοπισµό των κινδύνων στο χώρο του εργαστηρίου, και ακολουθώντας τα
βήµατα που περιγράφονται στην αρχή του Κεφαλαίου 5, συµπληρώνονται και
δηµιουργούνται για κάθε βήµα οι ακόλουθοι πίνακες.
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

•πτώσεις
•γλυστρίµατα
•εκδορές
•δονήσεις

Είδος
εξοπλισµού ή
ενέργειας

Ποσότητα
∆ιάρκεια
Συγκέντρωση
Μέρος του
σώµατος που
εκτίθεται
Σοβαρότητα
αποτελέσµατος

Συντήρηση
µετεωρολογικού
ιστού

ΘΕΡΜΙΚΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ

•ηλεκτροπληξία

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

•µη
ιοντίζουσες
•ιοντίζουσες

ΘΟΡΥΒΟΙ

ΣΤΕΡΕΑ

•σκόνες
•ίνες

ΥΓΡΑ

ΑΕΡΙΑ

•τοξικά
•ασφυξιογόνα
•εύφλεκτα
•εκρηκτικά
κτλπ

ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΧΗΜΙΚΟΙ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ

ΦΥΣΙΚΟΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Τοποθέτηση και
συντήρηση
οργάνων µέτρησης
αερίων ρύπων
(οζονόµετρο)

1
Όλο

Άκρα

3

2

Συχνότητα

2

2

Πιθανότητα
εµφάνισης

2

2

Πίνακας 5.9.1: Καταγραφή των κινδύνων στο εργαστήριο Ατµοσφαιρικών Αιωρούµενων Σωµατιδίων και στο χώρο όπου υπάρχει ο µετεωρολογικός ιστός
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ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
(Α)

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
(Β)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
(Γ)

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
(Α Χ Β Χ Γ)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΙΣΤΟΥ

3

2

2

12

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ
ΡΥΠΩΝ
(ΟΖΟΝΟΜΕΤΡΟ)

2

2

2

8

ΕΙ∆ΟΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Πίνακας 5.9.2 : Υπολογισµός βαθµού επικινδυνότητας για τους κινδύνους του εργαστηρίου Ατµοσφαιρικών
Αιωρούµενων Σωµατιδίων

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

( Πίνακας 5.9.1 )

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
(R)

( Πίνακας 5.9.2)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
( Πίνακας 4.5 )

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΙΣΤΟΥ

OΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

12

ΑΜΕΛΗΤΕΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΖΟΝΟΜΕΤΡΟΥ

AΚΡΑ

8

ΑΜΕΛΗΤΕΑ

Πίνακας 5.9.3 : Tαξινόµηση των πηγών κινδύνου του εργαστηρίου Ατµοσφαιρικών Αιωρούµενων Σωµατιδίων µε βάση
το βαθµό επικινδυνότητα τους
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∆εδοµένου ότι η επικινδυνότητα του εργαστηρίου είναι αµελητέα στην κάτοψη υπάρχει
διαγραµµισµένη περιοχή.

5.9.5 Προτεινόµενα µέτρα ασφαλείας
Από την εξέταση του Πίνακα 5.9.3, στον οποίο γίνεται η ταξινόµηση των κινδύνων µε
κριτήριο το βαθµό επικινδυνότητας τους το χαρακτηρισµός της , µε βάση την κλίµακα
που έχει υιοθετηθεί, προκύπτουν οι

ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε σκοπό την

εξάλειψη ή τον περιορισµό κάθε πηγής κινδύνου.
Έτσι µε σειρά προτεραιότητας προτείνονται τα παρακάτω µέτρα προστασίας:
1. Πρέπει να προστατεύονται τα άκρα µε κατάλληλα γάντια και ενδυµασία.
2. Απαραίτητη η κατάλληλη εκπαίδευση και γνώση για την συντήρηση των
οργάνων.
Με την

επιτόπια παρατήρηση του χώρου και πιο συγκεκριµένα των παρακάτω

παραγόντων:
Συνθήκες εργασίας
Εξοπλισµός ασφάλειας
Χωροθέτηση
Εξοπλισµός
Καταλήγουµε στο ότι ο χώρος του εργαστηρίου παρουσιάζει αµελητέα επικινδυνότητα,
οπότε και δεν κρίνεται απαραίτητη η άµεση λήψη µέτρων.
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6. ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ
∆ΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Για να εξακριβώσουµε την ευλιξία και τη δυναµική της προτεινόµενης µεθοδολογίας
αλλά και για να παρατηρήσουµε πως διαφοροποιούνται οι κίνδυνοι και τα προτεινόµενα
µέτρα για την αντιµετώπιση αυτών, στην δεύτερη κατηγορία εργαστηρίων (Εργαστήρια
επεξεργασίας−κατεργασίας υλικών), παρουσιάζουµε ένα αντιπροσωπευτικό εργαστήριο.
Για τη σύνταξη µελέτης επικινδυνότητας και για αυτή τη κατηγορία ακολουθήθηκαν οι
φάσεις της προτεινόµενης µεθοδολογίας και εξετάστηκαν όλοι οι παράµετροι που
ελέγχθηκαν και στην πρώτη κατηγορία εργαστηρίων (Εργαστήρια επεξεργασίας χηµικών
ουσιών).
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6.1 Εργαστήριο Βιοµηχανικών Κατεργασιών µε την βοήθεια
ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAM)
6.1.1 Γενικά στοιχεία
Το εργαστήριο Βιοµηχανικών Κατεργασιών µε την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ,
υπάγεται στο τµήµα των Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης (Μ.Π.∆) και εντάσσεται
στον τοµέα Παραγωγής του τµήµατος. ∆ιευθυντής του εργαστηρίου είναι ο κ. Ι. Φίλης
και υπεύθυνος του χώρου ο κ Γ. Αρχοντάκης.

6.1.2 Χωροταξική περιγραφή του εργαστηρίου
Το εργαστήριο στεγάζεται στο ισόγειο του δυτικού κτιρίου του κτιριακού συγκροτήµατος
των Μ.Π.∆ και έχει δύο εξόδους σε ανοικτό ακάλυπτο χώρο. Αποτελείται από µια
αίθουσα η οποία ενώνεται µέσω µιας σκάλας (17 σκαλοπάτια) µε το πατάρι. Η αίθουσα
είναι ελεύθερη περιµετρικά και έχει παράθυρα σε όλες τις κατευθύνσεις.

6.1.3 Έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας

6.1.3.1 Συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας
Στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχει αυτόνοµη µονάδα κλιµατιστικού, η οποία είναι
επαρκής για την ανανέωση του αέρα.
Οι συνθήκες υγρασίας και θερµοκρασίας κρίνονται ικανοποιητικές.
Ο φυσικός φωτισµός του χώρου κρίνεται ικανοποιητικός.

6.1.3.2 Εξοπλισµός ασφαλείας

Στο εργαστήριο υπάρχουν 2 πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα τοποθετηµένοι σε
συγκεκριµένες θέσεις που έχουν καθοριστεί µέσα στο χώρο (υπάρχει ειδική σήµανση).
Υπάρχουν φωτιστικά ασφαλείας πάνω από κάθε έξοδο, καθώς και η ειδική σήµανση για
επισήµανση της εξόδου κινδύνου (σήµατα διάσωσης τύπου ε) .
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Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας βρίσκεται µέσα στο χώρο του εργαστηρίου, είναι σε καλή
κατάσταση.
Υπάρχει φαρµακείο.

6.1.3.3 ∆ιευθέτηση των χώρων
Περιµετρικά στην αίθουσα του εργαστηρίου υπάρχουν πάγκοι εργασίας, πάνω στους
οποίους είναι τοποθετηµένα εργαλεία και όργανα αλλά και εργαλειοµηχανές. Στην µέση
υπάρχει ένας πυρήνας µε εργαστηριακά µηχανήµατα.
Οι διάδροµοι έχουν ικανοποιητικό πλάτος, χωρίς εµπόδια και έτσι είναι δυνατή η άµεση
έξοδος από τον χώρο σε περίπτωση έκτατης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά κλπ)

6.1.3.4 Εργαστηριακός εξοπλισµός
Στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχουν:
πάγκοι εργασίας
καρέκλες
διάφορα εργαλεία χειρός (κατσαβίδια, πένσες, κλειδιά, τανάλια κλπ)
εργαλειοµηχανές (τόρνος ORAC, φρέζα TRIAC, φρέζα Johnford, Κέντρο
κατεργασίας Haas)
ροµπότ
µια µεταφορική ταινία
ένας αεροσυµπιεστής
ηλεκτρονικοί υπολογιστές

6.4 Εκτίµηση επικινδυνότητας του εργαστηρίου
Η επιτόπια παρατήρηση του χώρου οδηγεί στον εντοπισµό των παρακάτω πιθανών προς
εκδήλωση κινδύνων:
Κίνδυνος κοψίµατος ή εκδορών κατά την κατεργασία των υλικών .
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Κίνδυνος για τα άνω άκρα κατά την λειτουργία των εργαλειοµηχανών
(εµπλοκή των άνω άκρων σε κινούµενα µηχανικά µέρη των εργαλειοµηχανών).
Κίνδυνος εγκαύµατος και εκδορών από την εκτίναξη των αποβλήτων που
δηµιουργούνται στις διάφορες κατεργασίες.
Κίνδυνος εγκαυµάτων από την χρήση της ηλεκτροσυγκόλλησης.
Κίνδυνος για όλο το σώµα από τις µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες που εκπέµπονται
κατά την χρήση της ηλεκτροσυγκόλλησης και των εργαλειοµηχανών λόγω της
ύπαρξης κινητήρων.
Κίνδυνος για τα αυτιά όταν λειτουργεί ο αεροσυµπιεστής (παραγωγή δυνατού,
ενοχλητικού θορύβου).
Κίνδυνος για τα αυτιά όταν λειτουργεί η µονάδα κλιµατισµού (παραγωγή
δυνατού, ενοχλητικού θορύβου).
Μετά τον εντοπισµό των κινδύνων στο χώρο του εργαστηρίου, και ακολουθώντας τα
βήµατα που περιγράφονται στην αρχή του Κεφαλαίου 5, συµπληρώνονται και
δηµιουργούνται για κάθε βήµα οι ακόλουθοι πίνακες.

141

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

•πτώσεις
•γλυστρίµατα
•εκδορές
•δονήσεις
Είδος
εξοπλισµού ή
ενέργειας
Ποσότητα
∆ιάρκεια
Συγκέντρωση

Λειτουργία
εργαλειοµηχα
νών
∆ες
εργαστηριακό
εξοπλισµό

Μέρος του
σώµατος που
εκτίθεται

Άνω άκρα

Σοβαρότητα
αποτελέσµατος

Απόβλητα
κατεργασιών

ΗΛΕΚΤΡΙ
ΚΟΙ
•ηλεκτροπλ
ηξία

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΘΟΡΥΒΟΙ

•µη ιοντίζουσες
•ιοντίζουσες

•σκόνες
•ίνες

Ηλεκτροσυγκολλήσεις

Αεροσυµπιεστής

1

1

Όλο το σώµα

Όλο το σώµα

Αυτιά

4

3

2

4

Συχνότητα

3

2

2

3

Πιθανότητα
εµφάνισης

3

2

1

3

Είδος
εξοπλισµού

Εργαλεία
χειρός

Συσκευή
ηλεκτροσυγκ
όλλησης

Κινητήρες
εργαλειοµηχανών

Μονάδα
κλιµατισµού

Ποσότητα
Συγκέντρωση

∆ες
εργαστηριακό
εξοπλισµό

1

Μέρος του
σώµατος που
εκτίθεται

Χέρια

Άνω άκρα

Όλο το σώµα

Αυτιά

2

4

1

4

3

2

3

3

2

1

2

3

Σοβαρότητα
αποτελέσµατος
Συχνότητα
Πιθανότητα
εµφάνισης

ΣΤΕΡΕΑ

ΥΓΡΑ

ΑΕΡΙΑ
•τοξικά
•ασφυξιογόνα
•εύφλεκτα
•εκρηκτικά
κτλπ

Παθογονοι
Μικροοργα
νισµοι

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΘΕΡΜΙΚΟΙ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΧΗΜΙΚΟΙ

ΒΙΟΛΟΓΙ
ΚΟΙ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
ΦΥΣΙΚΟΙ

Πίνακας 6.1: Καταγραφή των κινδύνων στο εργαστήριο Βιοµηχανικών Κατεργασιών µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ( CAM )
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΘΟΡΥΒΟΙ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΕΙ∆ΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ( Α )

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ( Β )

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ( Γ )

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΡΓΑΚΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

4

4

4

64

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

2

3

2

12

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

3

2

2

12

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

4

2

1

8

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

2

2

1

4

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

1

3

2

6

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

4

3

3

36

ΜΟΝΑ∆Α ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

4

3

3

36

(Α Χ Β Χ Γ)

Πίνακας 6.2: Υπολογισµός βαθµού επικινδυνότητας για τους κινδύνους του εργαστηρίου Βιοµηχανικών Κατεργασιών µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ( CAM )
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
( Πίνακας 6.1)

MEΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ( R )
( Πίνακας 6.2)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΑΝΩ ΑΚΡΑ

64

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΥΤΙΑ

36

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΟΝΑ∆Α ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΥΤΙΑ

36

ΜΕΣΑΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΧΕΡΙΑ

12

ΜΙΚΡΗ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

12

ΑΜΕΛΗΤΕΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
( θερµικοί κίνδυνοι )

ΑΝΩ ΑΚΡΑ

8

ΑΜΕΛΗΤΕΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
( µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες)

ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

6

ΑΜΕΛΗΤΕΑ

ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

4

ΜΙΚΡΗ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
( µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
( Πίνακας 4.5 )

Πίνακας 6.3 : Tαξινόµηση των πηγών κινδύνου του εργαστηρίου Βιοµηχανικών Κατεργασιών µε τη βοήθεια
ηλεκτρονικού υπολογιστή ( CAM )
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6.5 Προτεινόµενα µέτρα ασφαλείας
Από την εξέταση του Πίνακα 6.3, στον οποίο γίνεται η ταξινόµηση των κινδύνων µε
κριτήριο το βαθµό επικινδυνότητας τους και το χαρακτηρισµός αυτής, µε βάση την
κλίµακα που έχει υιοθετηθεί, προκύπτουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε σκοπό την
εξάλειψη ή την µείωση των κινδύνων.
Για να γίνουν τα παραπάνω εφαρµόζονται τα βασικά βήµατα για την αντιµετώπιση των
κινδύνων όπως παρουσιάζονται στη Φάση ΙΙΙΙ στο κεφάλαιο 4. ∆εδοµένου ότι η
απαλοιφή των αιτιών απαιτεί χρόνο και κόστος, θα υλοποιηθούν τα επόµενα βήµατα για
την µείωση των κινδύνων που αποτελούνται από τη πρόταση µέτρων οµαδικής
προστασίας και µέσων ατοµικής προστασίας.. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής δεν θα
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόταση µέτρων οµαδικής προστασίας, αφού κρίνεται
δύσκολη η εφαρµογή τους λόγω της φύσεως του περιβάλλοντος εργασίας και κάποιες
φορές η εφαρµογή τους κρίνεται οικονοµικά ασύµφορη. Έτσι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα
στο τέταρτο βήµα αντιµετώπισης των κινδύνων και υλοποιούνται τα εξής:
Έχοντας υπόψη µας τους κινδύνους που εµφανίζονται στο εργαστηριακό περιβάλλον
αλλα και µετά

την

επιτόπια παρατήρηση του χώρου και πιο συγκεκριµένα των

παρακάτω παραγόντων:
Συνθήκες εργασίας
Εξοπλισµός ασφάλειας
Χωροθέτηση
Εξοπλισµός εργαστηρίου
θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν τα παρακάτω οµαδικά µέτρα προστασίας τα οποία θα
βελτιώσουν την ποιότητα των παραγόντων αυτών και θα βοηθήσουν στην µείωση ή στην
εξάλειψη των κινδύνων.
Τα µέτρα που προτείνονται είναι τα εξής:
Έλεγχος της αυτόνοµης µονάδας κλιµατισµού και ρύθµιση αυτής για µείωση του
παραγόµενου θορύβου κατά τη λειτουργία της.
Σε όλες τις εργαλειοµηχανές θα πρέπει να συντηρούνται τα καλύµµατα ασφαλείας
αλλά και το µπουτόν ασφαλείας
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Τοποθέτηση ηχοµονωτικού καλύµµατος στον αεροσυµπιεστή ή µεταφορά του σε
εξωτερικό χώρο για εξάλειψη του θορύβου. Εναλλακτικά τοποθέτηση
ηχοµονωτικού πετάσµατος για µείωση της έντασης του θορύβου.
Θα πρέπει να υπάρχει τοιχοκολληµένος ένας συνοπτικός οδηγός για τη λήψη
κατάλληλων µέτρων κατά τη χρήση του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Θα πρέπει ο χώρος του εργαστηρίου να διατηρείται καθαρός και να µην υπάρχουν
απόβλητα κατεργασιών στο πάτωµα.
Τακτική ανανέωση και εφοδιασµός του φαρµακείου.

Επειδή η εφαρµογή των παραπάνω µέτρων απαιτεί χρόνο αλλά και το κόστος υλοποίησης
τους είναι αρκετά υψηλό, θεωρείται αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί το τέταρτο στάδιο
αντιµετώπισης των κινδύνων. Στο στάδιο αυτό ανάλογα µε το κίνδυνο προτείνονται τα
κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας.
Έτσι µε σειρά προτεραιότητας προτείνονται τα παρακάτω µέσα ατοµικής προστασίας:
1. Ύπαρξη

και διατήρηση

των µέτρων ασφαλείας που βρίσκονται στις

εργαλειοµηχανές (µπουτόν ασφαλείας, προστατευτικά καλύµµατα). Χρήση των
προστατευτικών καλυµµάτων κάθε φορά που γίνεται κάποια κατεργασία. Σε
περίπτωση ανάγκης πρέπει να χρησιµοποιείται το µπουτόν ασφαλείας για να
διακοπεί άµεσα η κατεργασία.
2. Χρήση ειδικών γαντιών σε περίπτωση που ο εργαζόµενος έρχεται σε άµεση
επαφή µε το υπό κατεργασία υλικό.
3. Χρήση γυαλιών προστασίας από την εκτίναξηντων αποβλήτων όταν οι
εργαλειοµηχανές λειτουργούν.
4. Χρήση ειδικών γαντιών και γυαλιών προστασίας κατά τη λειτουργία της
συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης.
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5. Χρήση ωτοασπίδων όταν ο αεροσυµπιεστής λειτουργεί.
Συµπεραίνεται ότι τόσο τα µέτρα οµαδικής προστασίας όσο και τα ΜΑΠ που
προτείνονται στο εργαστήριο CAM, το οποίο ανήκει στη δεύτερη κατηγορία
εργαστηρίων, διαφέρουν στο σύνολο τους από εκείνα που προτείνονται στην πρώτη
κατηγορία εργαστηρίων. Παρόλα αυτά όµως, γίνεται φανερό ότι είναι δυνατόν να
εφαρµοστεί η αναπτυσσόµενη µεθοδολογία και σε αυτή τη κατηγορία χωρίς καµία
αλλαγή των βασικών φάσεων και χρησιµοποιώντας το έντυπο καταγραφής και
αξιολόγησης των κινδύνων που κατασκευάστηκε, δεδοµένου ότι η µορφή του είναι
γενική. Η παραπάνω εφαρµογή αποδεικνύει την ευελιξία της µεθοδολογίας, του εντύπου
που δηµιουργήθηκε για την καταγραφή και την αξιολόγηση των κινδύνων αλλα των
κλιµάκων που κατασκευάστηκαν. Έτσι όσα εφαρµόστηκαν στην εργασία αυτή µπορούν
να εφαρµοστούν και στις άλλες κατηγορίες εργαστηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης.
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Εφαρµόζοντας τα βήµατα της µεθοδολογίας που προτάθηκε, ολοκληρώνεται η Εκτίµηση
Επαγγελµατικού Κινδύνου σε εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης τα οποία ανήκουν
στην

πρώτη

επικινδυνότητας

κατηγορία
για

(χηµικά

κάθε

εργαστήρια).

επιλεγµένο

Μέσω

εργαστήριο,

της

σύνταξης

εντοπίστηκαν

οι

µελέτης
κίνδυνοι,

καταγράφηκαν, προσδιορίστηκε το µέρος του σώµατος που εκτίθεται σε αυτούς,
ποσοτικοποιήθηκε η επικινδυνότητα τους, ταξινοµήθηκαν και προτάθηκαν µέτρα για την
εξάλειψη και την µείωση τους.
Στην παραπάνω εργασία έγιναν τα παρακάτω:
∆ιαφοροποιήθηκε-αναπτύχθηκε ο προτεινόµενος από τη νοµοθεσία πίνακας
(Προεδρικό ∆ιάταγµα 396/1994), για τον εντοπισµό και τη καταγραφή των
κινδύνων στους χώρους εργασίας ώστε να γίνεται πιο αποτελεσµατικά η
καταγραφή των κινδύνων και η αξιολόγηση τους αλλά και να σηµειώνονται οι
επιπτώσεις τους στον εργαζόµενο.
Προτάθηκε κλίµακα για την βαθµολόγηση των κριτηρίων, των οποίων το
γινόµενο δίνει το βαθµό επικινδυνότητας κάθε κινδύνου. Παράλληλα έγινε ο
χαρακτηρισµός των βαθµίδων της κλίµακας για κάθε κριτήριο χωριστά.
Κατασκευάστηκε κλίµακα χαρακτηρισµού και ταξινόµησης της επικινδυνότητας.
Για κάθε βαθµίδα προτάθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για
να µειωθεί ο βαθµός επικινδυνότητας κάθε κινδύνου.
∆ηµιουργήθηκε ενηµερωτικό έντυπο στο οποίο αναλύονται οι κατηγορίες και οι
υποκατηγορίες των κινδύνων και στάλθηκε στα εργαστήρια, µε σκοπό την
ευαισθητοποίηση και την ενηµέρωση των εργαζοµένων.
Εφαρµόστηκε η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε, βασιζόµενη στη σχετική
νοµοθεσία, σε εργαστήρια που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία (Εργαστήρια
επεξεργασίας χηµικών ουσιών) αλλά και σε ένα εργαστήριο της δεύτερης
κατηγορίας (Εργαστήρια επεξεργασίας-κατεργασίας υλικών). Αυτό έγινε για να
διαπιστωθεί η ευελιξία της µεθοδολογίας, αλλά και να γίνει αντιληπτό αν
χρειάζονται να γίνουν κάποιες αλλαγές στις φάσεις που προτείνονται, µε σκοπό
τη σύνταξη µελέτης επικινδυνότητας

και στα εργαστήρια που ανήκουν στη

δεύτερη κατηγορία.
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Συντάχθηκε µελέτη επικινδυνότητας για κάθε εργαστήριο χωριστά. Σε αυτή
εντοπίστηκαν οι κίνδυνοι µέσα στον εργαστηριακό χώρο, καταγράφτηκαν,
αξιολογήθηκαν και ταξινοµήθηκαν ανάλογα µε το βαθµό επικινδυνότητας τους .
Προσδιορίστηκαν τα σηµεία του σώµατος που εκτίθεται σε κάθε κίνδυνο.
Εκτιµήθηκε ο βαθµός επικινδυνότητας των κινδύνων που καταγράφτηκαν.
Προτάθηκαν µέτρα οµαδικής προστασίας αλλά και µέσα ατοµικής προστασίας
και για την µείωση των κινδύνων.,
Ενηµερώθηκαν οι εργαζόµενοι σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας µέσω του
ενηµερωτικού εντύπου αλλά και µέσω των προσωπικών συνεντεύξεων κατά τη
σύνταξη της µελέτης.
Η εργασία αυτή µας οδηγεί στα παρακάτω συµπεράσµατα:
Το σύνολο των υπό εξέταση εργαστηρίων παρουσιάζουν τουλάχιστον δύο ή τρεις
κινδύνους που χαρακτηρίζονται µε πολύ µεγάλη ή µεγάλη επικινδυνότητα
Η ανάγκη για κεντρικό εξαερισµό στο περιβάλλον εργασίας είναι κοινή στο
σύνολο των εξεταζόµενων εργαστηρίων δεδοµένου της φύσεως των παραγωγικών
διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα σε αυτά. Παράλληλα, αναγκαίος κρίνεται ο
τοπικός εξαερισµός στους χώρους αποθήκευσης των χηµικών ουσιών αλλά και
στις περιοχές µέσα στο εργαστήριο όπου γίνονται επεξεργασίες τους.
Το σύνολο των εργαζοµένων έδειξε να µην αντιλαµβάνεται και να υποτιµά την
επικινδυνότητα των κινδύνων αφού έχει µάθει να λειτουργεί µε αυτούς . Επίσης
έδειξε να υποτιµά και να αγνοεί την αναγκαιότητα χρήσης των µέσων ατοµικής
προστασίας για την αντιµετώπιση των κινδύνων. Για το λόγο αυτό κρίνεται
αναγκαία η ενηµέρωση τους καθώς και η εκπαίδευση τους για τη χρήση των
µέσων ατοµικής προστασίας.
Απαραίτητος ο εφοδιασµός των εργαστηρίων µε τα προτεινόµενα µέσα ατοµικής
προστασίας, εφόσον υπάρχει έλλειψη σε αυτά.
Απαραίτητος κρίνεται ο εφοδιασµός και η ανανέωση των φαρµακείων κάθε
εργαστηρίου.
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7.1 Προεκτάσεις
Προτείνεται να γίνουν τα εξής:
•

Εφαρµογή των µέτρων, των ενεργειών και των µέσων ατοµική προστασίας
που προτάθηκαν σε κάθε εργαστήριο και στη συνέχεια επανεκτίµηση και
αναθεώρηση για να διαπιστωθεί αν εφαρµόστηκαν σωστά αλλά και να
εξεταστεί η καταλληλότητα τους και η αποτελεσµατικότητα τους ως προς
την εξάλειψη ή τη µείωση των κινδύνων. Κρίνεται απαραίτητη η
αναθεώρηση της µελέτης κάθε φορά που υπάρχει κάποια αλλαγή στο
περιβάλλον εργασίας (αλλαγή εξοπλισµού, πρόσληψη νέου εργαζοµένου
κλπ).

•

Πραγµατοποίηση µετρήσεων για τον υπολογισµό της συγκέντρωσης
επικίνδυνων χηµικών ουσιών στους χώρους των εργαστηρίων και
σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τα αποδεκτά όρια που προτείνονται από
τη σχετική νοµοθεσία.

•

Σύνταξη σχεδίου αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων για την
περίπτωση διασποράς χηµικών ουσιών ή έκλυσης εύφλεκτων και τοξικών
ουσιών στο εργασιακό χώρο.

•

Εφαρµογή της

προτεινόµενης

µεθοδολογίας

και των φάσεων

που

ακολουθήθηκαν σε αυτή την εργασία, και στις άλλες δύο κατηγορίες
εργαστηρίων.
Εργαστήρια κατεργασίας- επεξεργασίας υλικών και τα
Εργαστήρια υπολογιστών
Οι κίνδυνοι στις κατηγορίες αυτές θεωρούνται ότι επηρεάζουν λιγότερο τις
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και έτσι ο βαθµός
επικινδυνότητας τους αναµένεται µικρότερος σε σχέση µε αυτόν που
εµφανίζεται στην κατηγορία των χηµικών εργαστηρίων. Για το λόγο αυτό και
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δεν εξετάστηκαν στα πλαίσια αυτής της εργασίας αφού κρίθηκε σκόπιµο να
µελετηθούν τα πλέον επικίνδυνα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης
(Χηµικά εργαστήρια). Σκοπός της πρότασης αυτής είναι η συγκρότηση µιας
ενιαίας και ολοκληρωµένης µελέτης Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου για
το σύνολο των εργαστηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου,ερµηνίες −
υποδείξεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Εργονοµική Ανάλυση Εργασίας-Εργονοµικό Μοντέλο.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Oδηγίες χρήσης των φιαλών υπό πίεση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΕΡΜΗΝΙΕΣ − ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
Παρακάτω αναλύονται οι ερµηνείες των όρων που χρησιµοποιούνται στο
ερωτηµατολόγιο, τις οποίες παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά πριν το
συµπληρώσετε . Για περισσότερους κινδύνους της ίδιας κατηγορίας (π.χ µηχανικοί,
θερµικοί, ηλεκτρικοί κλπ) θα πρέπει να συµπληρώσετε τους ανάλογους πίνακες.
Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε µαζί µου στο email : archο@dssl.tuc.gr

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ – ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
ΦΥΣΙΚΟΙ
Ως φυσικοί κίνδυνοι νοούνται αυτοί που προκαλούνται από φυσική αιτία (θερµό-τητα,
ηλεκτρικό ρεύµα, ακτινοβολίες, θόρυβοι, πτώσεις κλπ).
Μηχανικοί: Στην κατηγορία των µηχανικών κινδύνων περιλαµβάνονται κίνδυνοι
όπως : οι πτώσεις, οι δονήσεις, τα κοψίµατα, οι εκδορές, κλπ. Παρακαλούµε να
αναφέρετε ποιοί κίνδυνοι από τους παραπάνω υπάρχουν στο χώρο εργασίας σας
και µπορούν να προκληθούν είτε από τον εξοπλισµό (εργαστηριακός εξοπλισµός,
εργαλεία κλπ) είτε από τις κτηριακές εγκαταστάσεις ( πάτωµα, σκαλοπάτια, κλπ).
Θερµικοί: Σηµειώσετε αν υπάρχουν στο χώρο εργασία σας πηγές ή υλικά
υψηλών θερµοκρασιών. Επίσης να αξιολογήσετε τις συνήθως επικρατούσες
θερµικές συνθήκες στον χώρο εργασίας σας .
Ηλεκτρικοί: Αναφέρετε τους κινδύνους που µπορούν να προκληθούν από τυχαία
επαφή µε ηλεκτροφόρα στοιχεία.
Ακτινοβολίες: Εαν υπάρχουν πηγές ακτινοβολίας στο χώρο σας όπως
ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες, ραδιενέργεια, laser, κλπ, παρακαλούµε να
αναφέρετε το είδος αυτών.
Θόρυβοι: Αναφέρετε τις πηγές θορύβου που σας ενοχλούν.
ΧΗΜΙΚΟΙ
Παρακαλούµε να διευκρινίσετε αν τα επικίνδυνα χηµικά που τυχόν χρησιµοποιείτε είναι
σε στερεά, υγρή ή αέρια µορφή καθώς και το είδος τους (π.χ χλωρίνη καθαρισµού σε
υγρή µορφή).
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
Παρακαλούµε να αναφέρετε τους παθογόνους µικροοργανισµούς στους οποίους είστε
εκτεθιµένοι.
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ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ
Οι καταπονήσεις του σώµατος που προκαλούνται κατά την εκτέλεση της εργασίας και
µπορεί να προέρχονται από το µη εργονοµικό σχεδιασµό του εξοπλισµού, την ανύψωση
φορτίων κλπ.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
Oι παράγοντες που µπορούν να επιδράσουν ψυχολογικά στον άνθρωπο κατά την
εκτέλεση της εργασίας και σχετίζονται µε τον φόρτο εργασίας, την επικινδυνότητα αυτής
,το στρές κπλ.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ
Βαθµολογία
Ερµηνεία
5
Πολύ µεγάλη
4
Μεγάλη
3
Μέτρια
2
Μικρή
1
Αµελητέα
ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ
Βαθµολογία
Ερµηνεία
5
Πολύ µεγάλη
4
Μεγάλη
3
Μέτρια
2
Μικρή
1
Αµελητέα

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Βαθµολογία
Ερµηνεία
5
Κάθε µέρα
4
2 µε 3 φορές την εβδοµάδα
3
Μια φορά την εβδοµάδα
2
Λιγότερο από µια φορά το µήνα
1
Καθόλου

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΝΝΟΙΩΝ
Σοβαρότητα : Η σοβαρότητα των αποτελεσµάτων που πιθανόν να προκύψουν από
τον κίνδυνο.
Συχνότητα : ∆ηλώνει την συχνότητα έκθεσης στον πιθανό κίνδυνο.
Πιθανότητα : Πιθανότητα να συµβεί κάποιο ατύχηµα εξαιτίας της έκθεσης στον
κίνδυνο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI [3], [4]
Εργονοµική ανάλυση της εργασίας − εργονοµικό µοντέλο
1. Τι είναι η εργονοµία [3]
Σκοπός της εργονοµίας, σύµφωνα µε το τέταρτο διεθνές συνέδριο εργονοµίας
(1969), είναι να αναπτύξει, µε τη βοήθεια των άλλων επιστηµών, ένα σύνολο γνώσεων
που σε µια προοπτική εφαρµογή, πρέπει να οδηγούν σε µια καλύτερη προσαρµογή του
ανθρώπου, στα τεχνολογικά µέσα παραγωγής, στους χώρους εργασίας και στις συνθήκες
αυτού.
Με αυτόν τον τρόπο συλλέχθηκε µια πλειάδα γνώσεων, οι οποίες µε το πέρασµα του
χρόνου πληθαίνουν, βελτιώνονται και προσαρµόζονται στο υπάρχον περιβάλλον. Τις
γνώσεις αυτές µπορούµε να τις κατατάξουµε σε δύο κυρίως κατηγορίες.
Στην πρώτη κατηγορία έχουµε τις γενικές γνώσεις όπως :
•

Αρχές για το πώς πρέπει να είναι διαµορφωµένα τα διάφορα µέσα, οι µέθοδοι και
οι χώροι εργασίας (π.χ. θόρυβος, φωτισµός, σωστό λογισµικό).

•

Στατιστικά δεδοµένα για τα χαρακτηριστικά του εργαζόµενου ανθρώπου (π.χ.
διαστασεις των µελών του ανθρώπου για ένα συγκεκριµένο πληθυσµό).

•

Τα όρια διαφόρων παραµέτρων διαµόρφωσης των συνθηκών εργασίας, µέσα στα
οποία ο άνθρωπος µπορεί να εργάζεται αποτελεσµατικά και χωρίς να διατρέχει
κίνδυνο η υγεία του π.χ. άνω και κάτω όρια ηχητικής ένταση στην οποία µπορεί ο
άνθρωπος να ακούσει χωρίς τον κίνδυνο τραυµατισµού της ακοής το).

•

Πειραµατικά δεδοµένα για µια σειρά από δυνατότητες του ανθρώπου (π.χ. τις
δυνάµεις που µπορεί να εξασκήσει ο άνθρωπος, για πόσο χρονικό διάστηµα και
χωρίς να επιβαρυνθεί η υγεία του).

•

Πειραµατικά δεδοµένα για τις επιπτώσεις που έχει η συγκεκριµένη διαµόρφωση
διαφόρων µέσων, διατάξεων ή µεθόδων εργασίας, τόσος στην απόδοση των
εργαζοµένων, όσο και στον οργανισµό τους (π.χ. καταπόνηση του µυοσκελετικού
συστήµατος που προκαλούν διάφοροι τύποι καθισµάτων).
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Η δεύτερη κατηγορία συνίσταται από ειδικές γνώσεις αποτελέσµατα εργονοµικών
µελετών που αφορούν συγκεκριµένους χώρους εργασίας (π.χ. εργονοµική επέµβαση σε
µια αίθουσα ελέγχου µιας βιοµηχανίας), συγκεκριµένα εργασιακά καθήκοντα

(π.χ.

εργονοµική µελέτη για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας), ή τη διαµόρφωση
συγκεκριµένων µέσων εργασίας (π.χ. σχεδιασµός του εσωτερικού ενός αυτοκινήτου).

2 Γενικό εργονοµικό µοντέλο [4]
Σύµφωνα µε την εργονοµία, η εργασία µπορέι να θεωρηθεί σαν η αλληλεπίδραση δύο
συστηµάτων : του συστήµατος άνθρωπος και του συστήµατος εργασίας. Εάν η
αλληλεπίδραση αυτή γίνεται µε τις σωστές παραµέτρους και προυποθέσεις το
αποτέλεσµα είναι ένα σωστό και ποιοτικό προιόν. Αντιθέτως µπορέι να οδηγήσει σε
ατυχήµατα, βλάβες των µηχανών, κατεστραµµένο προιόν και καταπόνησης του
εργαζοµένου (σωµατική ή ψυχική).
Το σύστηµα άνθρωπος µπορεί να περιγραφεί σαν ένα σύστηµα αποτελούµενο από ένα
σύνολο υποσυστηµάτων, όπως βέβαια και το σύστηµα εργασίας.
Τα υποσυστήµατα του περιγράφονται ως εξής:
•

Η φυσιολογία του. Αποτελείται από τα βιοµετρικά του χαρακτηριστικά, το
µυοσκελετικό του σύστηµα, το αναπνευστικό, το πεπτικό, κο καρδιαγγειακό, το
ανοσοποιητικό, το σύστηµα όρασης, ακοής, όσφρησης κ.α.

•

Η ψυχολογία και η κοινωνιολογία. Αποτελείται από την νόηση (µνήµα, µάθηση),
τον ψυχισµό (π.χ. στοιχεία χαρακτήρα, υποκίνηση) και τα κοινωνιολογικά
χαρακτηριστικά (π.χ. πολιτισµικά δεδοµένα, κοινωνικό περιβάλλον, αξίες). Αυτά
τα δύο υποσυστήµατα ερευνούνται από την ψυχολογία και την κοινωνιολογία.

Άλλες από τις δυνατότητες του ανθρώπου είναι περιορισµένες (π.χ. ακουστική
δυνατότητα), ενώ άλλες όχι (π.χ. η δυνατότητα µάθησης). Γενικότερα όµως το σύστηµα
άνθρωπος δεν έιναι σταθερό, αλλά αλλάζει συνεχώς και αυτό οφείλετια τόσος στη
αλληλεπίδραση του ανθρώπου µε την εργασία όσο και στην αλληλεπίδραση µεταξύ των
διαφόρων υποσυστηµάτων του. Από τις µεταβολές που υφίσταται το σύστηµα άνθρωπος
άλλες έιναι αντιστρέψιµες (π.χ. κόπωση) και άλλες όχι (π.χ. γήρανση).
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Οµοίως και το σύστηµα εργασίας περιγράφεται από πέντε υποσυστήµατα τα οποία έχουν
ως εξής:
•

Το τεχνολογικό ή τεχνικό σύστηµα. Αποτελείται από τα µέσα, τα εργαλεία και τις
µηχανές που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση της εργασίας.

•

Το οργανωτικό σύστηµα, το οποίο καθορίζει τα καθήκοντα του εργαζοµένου, τον
τρόπο µε τον οποίο διοικείται και ελέγχεται, τους ρυθµούς εργασίας, τους
κανονισµούς εργασίας, τις προαπαιτούµενες γνώσεις του εργαζοµέου κ.α.

•

Το µορφολογικό και χωροταξικό σύστηµα, το οποίο καθορίζουν οι διαστάσεις και
η διάταξη των διαφόρων στοιχείων που απαρτίζουν τη θέση εργασίας και
γενικότερα το χώρο στον οποίο εκτελείται η εργασία.

•

Το φυσικό περιβάλλον. Αυτό καθορίζει την ένταση του φωτισµού, το υψηλότερο
επίπεδο θορύβου, την ελάχιστη και τη µέγιστη θερµικρασία στο χώρο εργασίας
κ.α.

•

Το κοινωνικό − οικονοµικό σύστηµα. Αυτό αποτελείται από τα στοιχεία που
χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες κάτω από τις οποίες
εκτελείται η εργασία (π.χ. καταµερισµός εξουσιών, πολιτισµικές αξίες των
εργαζοµένων, το νοµοθετικό πλαίσιο κ.α.).

Όπως το σύστηµα άνθρωπος, έτσι και το σύστηµα εργασίας δεν έιναι σταθερό (π.χ.
φθορά της µηχανής). Κάποιες από τις αλλαγές µπορεί να έιναι εκούσιες (π.χ. αλλαγή
εξοπλισµού µε νέο) ή ακούσιες (π.χ. ξαφνική αστοχία υλικού και ολική καταστροφή της
µηχανής).
Συµπερασµατικά:
Κατά τη διάρκεια µιας εργασίας, οι απαιτήσεις και οι περιοριµοι που δηµιουργεί το
σύστηµα εργασίας, ενεργοποιούν το σύστηµα άνθρωπος, το οποίο µε τη σειρά του επιδρά
σε στοιχεία του συστήµατος εργασίας, προκειµένου να υλοποιήσει τους στόχους ή το
προιόν της εργασίας.
Με βάση τα παραπάνω δύναται να υποθεί ότι η εργονοµία παίζει αποφασιστικό ρόλο
στην δηµιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλοντος. Η δραστηριότητα της
εργασίας θα πρέπει να είναι αποτέλεσµα των δύο συστηµάτων άνθρωπος και εργασία.
Σκοπός της εργονοµίας είναι ο εντοπισµός των προβληµάτων και των δυσκολιών που
αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι και η διάγνωση των αιτιών µιας σειράς πιθανών
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αρνητικών αποτελεσµάτων της εργασίας, για την έγακιρη εξάλειψή τους. Η Εκίµηση του
Επαγγελµατικού Κινδύνου γίνεται για αυτόν ακριβώς τον σκοπό, δηλαδή την εξάλειψη
των κινδύνων και την δηµιουργία ενός ασφαλούς και υγειούς περιβάλλοντοςεργασίας.

160

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ [2]
Μέσα Ατοµικής Προστασίας ( ΜΑΠ )
Ως Μέσα ( ή εξοπλισµός ) Ατοµικής Προστασίας νοείται κάθε εξοπλισµός µαζί µε τα
εξαρτήµατα του, τον οποίο ο εργαζόµενος πρέπει να φέρει για αν προστατεύεται από
έναν ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια ή την υγεία του κατά την
εργασία.
Η χρήσης των ΜΑΠ πρέπει να θεωρείται η τελευταία λύση για την προστασία των
εργαζοµένων και να γίνεται µόνον εφόσον οι κίνδυνοι δεν µπορούν να αποφευχθούν ούτε
να περιοριστούν επαρκώς µε τεχνικά µέτρα ή µέσα συλλογικής προστασίας ή µε µέτρα,
µεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.
Κάθε ΜΑΠ πρέπει να είναι κατάλληλο για τους σχετικούς κινδύνους, χωρίς το ίδιο να
οδηγεί σε αυξηµένο κίνδυνο. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που επικρατούν
στο χώρο εργασίας και να ταιριάζει σωστά στο χρήστη.
Ο εργοδότης πρέπει να παρέχει τα ΜΑΠ και να πληρώνει κάθε δαπάνη σχετικά µε αυτά,
καθώς επίσης και να διασφαλίζει την καλή κατάσταση τους από άποψη λειτουργίας και
υγιεινής.
Η κατάρτιση και η επίδειξη για την χρησιµοποίηση των ΜΑΠ αποτελεί υποχρέωση του
εργοδότη, που υλοποιείται µε την βοήθεια του τεχνικού ασφαλείας.

Γενικές απαιτήσεις Μέσων Ατοµικής Προστασίας ( ΜΑΠ )
Τα ΜΑΠ πρέπει :
1. Να είναι σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε τον σχεδιασµό
και την κατασκευή τους από πλευράς ασφάλειας και υγείας.
2. Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που πρέπει να προλαµβάνονται και η
χρήση τους να µην συνεπάγεται νέους κινδύνους.
3. Να επιλέγονται µε βάση τις συγκεκριµένες κάθε φορά συνθήκες και ανάγκες
4. Να προσαρµόζονται στο χρήστη.
5. Να χρησιµοποιούνται µόνο για τις προβλεπόµενες χρήσεις και σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
6. Να συνοδεύονται µε σαφείς οδηγίες χρήσεις.
7. Να συντηρούνται, να επισκευάζονται και να καθαρίζονται τακτικά.
8. Να αντικαθίστανται όταν παρουσιάζουν προχωρηµένη φθορά ή έχει λήξει ο
επιτρεπόµενος χρόνος χρήσης τους.
9. Να φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις ή χώρους µε καλές συνθήκες καθαριότητας και
υγιεινής.
10. Σε περίπτωση πολλαπλών κινδύνων να χρησιµοποιούνται περισσότερα του ενός,
και πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ τους και αποτελεσµατικά.
11. Σε περίπτωση του τα ΜΑΠ διαθέτουν σύστηµα µε το οποίο µπορούν να
συνδέονται µε άλλο συµπληρωµατικό εξάρτηµα, το εξάρτηµα πρέπει να έχει
µελετηθεί και κατασκευαστεί ετσί ώστε να µπορεί να προσαρµοστεί µόνο σε
σύστηµα κατάλληλου τύπου.
12. Τα ΜΑΠ που προορίζονται για χρήση σε εκρηκτική ατµόσφαιρα πρέπει να
σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται ώστε να µην είναι δυνατόν να παραχθεί σ’
αυτά τόξο ή σπινθήρας ηλεκτρικής ή ηλεκτροστατικής προέλευσης ή λόγω
κρούσης, ο οποίος µπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη εκρηκτικού µίγµατος.
13. Να προορίζονται για προσωπική χρήση.
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14. Τα ΜΑΠ επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε χρήση εφόσον
είναι κατάλληλα κατασκευασµένα ώστε να προφυλάσσουν την υγεία και να
εξασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών ( χωρίς να θίγεται η ασφάλεια και η
υγεία άλλων προσώπων ) και εφόσον συντηρούνται κατάλληλα και
χρησιµοποιούνται για τον κατάλληλο σκοπό.
15. Τα ΜΑΠ που διατίθενται στην αγορά απαιτείται να φέρουν την σήµανση CE επ’
αυτών και στη συσκευασία τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή και
ευανάγνωστη και να παραµένει ανεξίτηλη κατά την αναµενόµενη διάρκεια ζωής
τους.
16. Για κάθε µέσο ατοµικής προστασίας που διατίθεται στην αγορά, ο κατασκευαστής
υποχρεωτικά συντάσσει και παραδίδει ενηµερωτικό σηµείωµα στην ελληνική
γλώσσα που περιέχει χρήσιµα στοιχεία για αυτό όπως :
• Τα στοιχεία του κατασκευαστή.
• Τις οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης, συντήρησης, καθαρισµού,
επιθεώρησης, απολύµανσης.
• Τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν από τις τεχνικές δοκιµές για τον
προσδιορισµό, το επίπεδο ή την κατηγορία προστασίας τους.
• Τα πρόσθετα εξαρτήµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
• Τις διάφορες κατηγορίες προστασίας συναρτήσει του επιπέδου κινδύνων
και τα όρια εκτός των οποίων αντενδείκνυται η χρησιµοποίηση του.
• Την ηµεροµηνία και την χρονική διάρκεια απόσυρσης του.
• Τη συσκευασία της ασφαλούς µεταφοράς.
Τα ΜΑΠ πρέπει να ορίζονται και να συµφωνούν µε το Π.∆. 396/1994 : «Ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών
ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την Οδηγία του
Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 220 Α/19-12-1994)
Κατά την χορήγηση των ΜΑΠ και µετά
Πρέπει να γίνεται
Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και
την υγεία τους, τα προληπτικά µέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, τα µέτρα και τις
προφυλάξεις που πρέπει να τηρούν, καθώς και για τους κινδύνους που
παραµένουν σε ορισµένες εργασίες ή θέσεις εργασίας και έχουν αναγκαία τη
χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας.
Παροχή οδηγιών για την αποτελεσµατική χρήση των ΜΑΠ, µε σχετική
εκπαίδευση ή και εξάσκηση των εργαζοµένων όποτε χρειάζεται.
Περιοδικός έλεγχος της σωστής χρήσης τους.
Φροντίδα για τη φύλαξη τους σε θέσεις µε καλές συνθήκες καθαριότητας και
υγιεινής.
∆ιάθεση καταλλήλων διευκολύνσεων και µέσων για τις αναγκαίες συντηρήσεις,
επισκευές και καθαρισµός σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Αντικατάσταση τους σε περίπτωση φθοράς ή όταν λήξει ο επιτρεπόµενος χρόνος
χρήσης τους.
Οι εργαζόµενοι πρέπει
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Να φορούν τα ΜΑΠ, όπου απαιτείται, για την προστασία της ασφάλειας και της
υγείας τους.
Να χρησιµοποιούν σωστά τα ΜΑΠ που τίθενται στη διάθεση τους και µετά τη
χρήση να τα τακτοποιούν στη θέση τους.
Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες χρήσης.
Να αναφέρουν αµέσως στους επικεφαλής κάθε παρατηρούµενη ανωµαλία κατά
την χρήση των ΜΑΠ ή άλλη αιτία που δικαιολογεί τη συντήρηση, την επισκευή ή
την αντικατάσταση τους.

Κατηγορίες ΜΑΠ και γενικές αρχές χρήσεις τους
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ
Στις περιπτώσεις που οι εργαζόµενοι εκτίθενται σε κίνδυνο τραυµατισµού του κεφαλιού
κατά τη διάρκεια της εργασίας πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλο κράνος ασφαλείας.
Ο κίνδυνος αυτός µπορεί να προέλθει κύρια από :
Πτώσεις των ιδίων των εργαζοµένων
Πτώση ή εκτίναξη αντικειµένων
Πρόσκρουση σε αντικείµενο, µηχάνηµα ή στοιχείο κατασκευής
Ηλεκτρισµό
Τα προστατευτικά κράνη πρέπει να επιλέγονται ανάλογα µε το είδος και τη σοβαρότητα
του κινδύνου, τις ιδιαιτερότητες των προς εκτέλεση εργασιών. Π.χ στις περιπτώσεις
κινδύνου ατυχήµατος από ηλεκτροπληξία οι εργαζόµενοι πρέπει να εφοδιάζονται µε
προστατευτικά κράνη από µονωτικό υλικό.
Οι εργαζόµενοι που κατά την διάρκεια της εργασίας τουε εκτίθενται στον ήλιο για
µεγάλα διαστήµατα κατά τη θερινή περίοδο πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλο
κάλυµµα κεφαλιού, εφόσον δεν είναι δυνατό να προστατεύθούν από τον ήλιο µε άλλο
τρόπο ( π.χ. µε την εγκατάσταση τεντών )
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΜΟΥ
Όταν κατά την διάρκεια της εργασίας υπάρχει κίνδυνος να λερωθούν ή να καταστραφούν
τα κανονικά ρούχα των εργαζοµένων πρέπει αυτοί να εφοδιάζονται µε τα κατάλληλα για
το είδος της εργασίας ενδύµατα εργασίας όπως :
1. Ενδύµατα προστασίας απί τις κακοκαιρίες, σε εργασία στο ύπαιθρο µε βροχή ή
κρύο.
2. Προστατευτικά ενδύµατα που αναφλέγονται δύσκολα, για τις εργασίες
συγκόλλησης.
3. Προστατευτικά ενδύµατα για εκτέλεση εργασιών σε θέσεις µε πιθανότητα
ύπαρξης εκρηκτικού περιβάλλοντος.
4. ∆ερµάτινες ποδιές για εργασίες συγκόλλησης.
5. Γιλέκα, σακάκια και ποδιές προστασίας από µηχανές και χηµικές προσβολές.
6. Ζώνες συγκράτησης του κορµού.
Τα παραπάνω πρέπει να καθαρίζονται ή να απαλύνονται αν απαιτείται, να στεγνώνονται
µετά τη χρήση τους και να φυλάσσονται σε καλά αεριζόµενο χώρο µακριά από πηγές
θερµότητας.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Οι εργαζόµενοι πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλη προσωπίδα, οθόνη, κατάλληλα
γυαλιά ( µε άχρωµα ή έγχρωµα κρύσταλλα ) ή άλλο κατάλληλο ανάλογα µε τη φύση της
εργασίας, ατοµικό µέσο προστασίας όταν υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού του προσώπου
και των µατιών τουω ή βλάβη της όρασης τους, από :
1. Εκτινασόµενα σωµατίδια.
2. Επικίνδυνες ουσίες ( καυστικά, ερεθιστικά υγρά, ατµούς κλπ ).
3. Επικίνδυνες ακτινοβολίες.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ
Οι εργαζόµενοι πρέπει να προστατεύονται από κινδύνους που προέρχονται ή µπορεί να
προέλθουν κατά την εργασία, όταν εκτίθενται σε θόρυβο.
Η έκθεση σε υψηλό θόρυβο µπορεί να προκαλέσει πτώση της ακουστικής ικανότητα των
εργαζοµένων. Επίσης προκαλεί φυσιολογική και ψυχολογική καταπόνηση. Οι κίνδυνοι
που δηµιουργούνται από την ηχοέκθεση πρέπει να µειώνονται στο κατώτατο εύλογα
εφικτό επίπεδο λαµβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιµα µέτρα ελέγχου
του θορύβου κυρίως στην πηγή ( επιλογή µηχανών µε χαµηλές εκποµπές θορύβου,
εγκλεισµός των πηγών θορύβου, ηχοαπορροφητικά υλικά στο κτίριο ή ηχοπετάσµατα ).
Ο θόρυβος κατά την εργασία εκτιµάται και εφόσον υπάρχει ανάγκη µετράται,
προκείµενου να επισηµανθούν οι εργαζόµενοι και οι τόποι εργασίας που πιθανόν
δηµιουργείται πρόβληµα.
Τα τρία βασικά είδη Μέσων Ατοµικής Προστασίας της ακοής είναι:
1. Ωτοασπίδες
2. Ωτοβύσµατα
3. Ωτοπώµατα
Σε χώρους που ο θόρυβος είναι πάνω από 85 dB πρέπει οι εργαζόµενοι να φορούν κάποιο
είδος ακουοπροστατευτικού µέσου. Οι ωτοασπίδες καλύπτουν ολόκληρα τα αυτιά και τα
ωτιβύσµατα και ωτοπώµατα τοποθετούνται µέσα στον ακουστικό πόρο. Οι ωτοασπίδες
µειώνουν το θόρυβο κατά 17 – 35 dB αναλογα µε τη συχνότητα του θορύβου.
Η επιλογή των κατάλληλων προστατευτικών της κοής πρέπι να γίνεται µετά από ανάλυση
των συχνοτήτων του θορύβου αλλά και λαµβάνοντας υπόψη το είδος της εργασίας και τις
άλλες συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον ( π.χ. θερµοκρασίας )
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ
Όταν η προστασί της υγείας των εργαζοµένων από την εισπνοή επικίνδυνης σκόνης,
καπνών, τοξικών αερίων ή την έλλειψη επαρκούς ποσότητας οξυγόνου δεν µπορεί να
εξασφαλισθεί αποτελεσµατικά µε κλειστά συστήµατα, εγκαταστάσεις επαρκούς τοπικού
εξαερισµού ή άλλα τεχνικής φύσεως µέτρα, πρέπει αυτοί να εφοδιάζονται µε τα
κατάλληλα, ανάλογα µε τη φύση της εργασίας και το είδος του επαγγελµατικού κινδύνου,
Μέσων Ατοµικής Προστασίας των αναπνεύστικών οδών (αναπνευστικός προστατευτικός
εξοπλισµός).
Γενικά για τον αναπνευστικό προστατευτικό εξοπλισµό πρέπει να ισχύουν τα εξής :
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Τα συστατικά υλικά και τα συστατικά αυτών των τύπων των ΜΑΠ πρέπει να
επιλέγονται ή να σχεδιάζονται και να συνδυάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
λειτουργία και η υγιεινή της αναπνοής του χρήστη κατά την διάρκεια χρήσης του
εν λόγω ΜΑΠ, υπό τις προβλεπόµενες συνθήκες χρήσης.
Ο βαθµός στεγανότητας της προσωπίδας ( µάσκας ), η υποπίεση κατά την
εισπνοή, καθώς και όσοσν αφορά τις διηθητικές συσκευές η ικανότητα
καθαρισµού, πρέπει να είναι τέτοιες ώστε στην περίπτωση µολυσµένης
ατµόσφαιρας, η διείσδυση µολυσµατικών ουσιών να είναι επαρκώς χαµηλή ώστε
να µην δηµιουργεί κινδύνους για την υγεία του χρήστη.
Για τις διηθητικές συσκευές ο κατασκευαστής πρέπει στο ενηµερωτικό του
σηµείωµα να αναφέρει το χρονικό όρο αποθήκευσης του φίλτρου σε καινούργια
κατάσταση όταν διατηρείται στην αρχική του συσκευασία.
Να είναι κατά το δυνατόν προσωπικός, δηλαδή να χρησιµοποιείται κάθε φορά
από τον ίδιο εργαζόµενο.
Να καθαρίζεται τουλάχιστον µια φορά την ηµέρα, όταν φυσικά δεν είναι µιας
χρήσης και να απολυµαίνεται τακτικά και οπωσδήποτε πρίν δοθεί για χρήσης σε
άλλο εργαζόµενο.
Να ελέγχεται και να συντηρείται σε συχνά διαστήµατα και να αντικαθίσταται
άµεσα όταν διαπιστώνεται ότι δεν καλύπτει τις προυποθέσεις ασφαλούς και
αποτελεσµατικής λειτουργίας.
Να φυλάσσεται, όταν δεν χρησιµοποιείται. Σε καθαρούς κλειστούς χώρους ή
κλειστά δοχεία που πληρούν τους όρους υγιεινής.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ
Οι εργαζόµενοι πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλα γάντια και – όταν χρειάζεται – µε
καλύµµατα βραχιόνων ή να τους χορηγούνται ειδικές προστατευτικές κρέµες, ανάλογα µε
τη φύση της εργασίας τους από:
Ουσίες θερµές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές
Εκτινάξεις διάπυρων ή αιχµηρών αντικειµένων
Κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Αντικείµενα, εργαλεία ή µηχανήµατα υψηλής θερµοκρασίας ή µε επιφάνειες και
ακµές αιχµηρές ή κοφτερές.
Μηχανήµατα ή εργαλεία που είναι δυνατόν µε άλλο τρόπο να τραυµατίσουν τα
χέρια, (π.χ. µε συνεχή τριβή, πρόσκρουση ή δονήσεις όπως οι διατρητικές
αερόσφυρες)
Συγκεντρωτικά οι κίνδυνοι για τα χέρια στον εργασιακό χώρο παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα
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ΑΙΤΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Μηχανικά

∆ονήσεις, τριβή
Θερµότητα,
ψύχος,
άνεµος,
ακτινοβολία, υπερβολική έκθεση
στον
ήλιο,
υγρασία
( παρατεταµένη διαβροχή µε νερό )
Βαρέα υγρά µετάλλου

Φυσικά

Χηµικά

Βιολογικά

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εκδορές, γδαρµένο δέρµα,
µόλυνση του δέρµατος

µελανιές,

κάλοι,

Καψίµατα, εξανθήµατα από ζέστη και τριβή,
σκάσιµο
δέρµατος,
κρυοπαγήµατα,
δερµατοπάθεια, φούσκωµα χεριών
Σπυράκια, ξηρό ή σκασµένο δέρµα, έλκη

∆ιαλυτικά

Ερυθρότητα, πόνος, φουσκάλες, νεκρώσεις

Οξέα

Εγκάυµατα, φουσκάλες, νέκρωσεις

Σαπούνια, απορρυπαντικά

Ξηρό, σκασµένο δέρµα ( αίσθηση καµµένου )

Καυστικές ενώσεις - ουσίες

Εγκάυµατα, φουσκάλες, νέκρωσεις
Μολύνσεις του δέρµατος, εξανθηµατικό νόσηµα
του δέρµατος, φαγούρα, αλλεργίες, πιθανή
µετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο

Μικρόβια, µύκητες, ιοί

Πίνακας. : Κίνδυνοι για τα χέρια

Η προστασία των χεριών από την έκθεση στα προαναφερόµενα αίτια επιτυγχάνεται
µε τη χρήση κατάλληλων γαντιών.
Οδηγίες για την χρήση και την συντήρηση των γαντιών:
1. ∆εν προσφέρουν όλα τα γάντια την ίδια προστασία. Ανάλογα µε την εργασία
που εκτελείται υπάρχουν και τα κατάλληλα γάντια.
2. Να γίνεται έλεγχος στα γάντια πρίν από κάθε χρήση ώστε να µην υπάρχουν
τρύπες στα άκρα ή ανάµεσα στα δάκτυλα.
3. Πριν βγούν τα γάντια, πρέπει πρώτα να ξεπλένωνται µε σαπούνι και νερό για
να αποµακρυνθούν τα χηµικά, τα ξένα σώµατα κλπ, να στεγνώνονται καλά
και να αερίζονται.
4. Να µην στεγνώνονται πάνω σε καλοριφέρ, σόµπα κλπ. Η διαρκής επίδραση
της θερµότητας αλλοιώνει τα γάντια και αυξάνει την διαπερατότητα.
5. Τα γάντια για χηµικά να µην αφήνονται γυρισµένα το µέσα έξω. Αυτό µπορεί
να παγιδεύσει χηµικά ή ατµούς µέσα σ’ αυτά και να σαπίσει το υλικό τους.
6. Τα γάντια µε τα µανικέτια να µην αποθηκεύονται διπλωµένα. Η πτυχή
εξασθενίζει το υλικό και µπορέι να σκίσουν εύκολα.
7. Να ελέγχονται τα γάντια που παραµένουν στις αποθήκες και να γίνεται
αντικατάσταση των παλιών και των χαλασµένων.
8. Τα γάντια του ηλεκτριτεχνίτη πρέπει κάθε 6 µήνες να ελέγχονται για
διηλεκτρική αντοχή, ανα χρησιµοποιούνται συχνά, και κάθε 12 ανα
χρησιµοποιούνται περιστασιακά.
9. Εκτός του οπτικού ελέγχου τα γάντια του ηλεκτροτεχνίτη πρέπει να
ελέγχονται µε πίεση αέρα για τυχόν τρύπες σε αυτά.
10. Τα γάντια πρέπει να φυλασσονται σε µέρος ξηρό και σκοτεινό, όπου η
θερµοκρασία κυµαίνεται µεταξύ 10 και 21ο C .
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟ∆ΙΩΝ
Εργαζόµενοι που λόγω της φύσης της εργασίας ή των χώρων στους οποίους ασχολούνται
κινδυνεύουν να τραυµατιστούν στα πόδια πρέπει να εφοδιάζονται µε τα κατάλληλα,
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ανάλογα µε το είδος του επαγγελµατικού κινδύνου, προστατευτικά υποδήµατα ή µπότες
και όποτε χρειάζεται µε κατάλληλες περικνηµίδες.
Υπάρχουν υποδήµατα χαµηλά και υποδήµατα που φθάνουν υψηλότερα στην κνήµη. Τα
υψηλότερα υποδήµατα προσφέρουν µεγαλύτερη άνεση, προστατεύουν µεγαλύτερο τµήµα
του ποδιού, εξασφαλίζουν την καλύτερη στηριξη του, αντιστέκονται στην κάµψη και έτσι
µειώνουν τους κινδύνους τραυµατισµού κατά τη χρήση.
Ο κίνδυνος τραυµατισµού των ποδιών µπορεί να προέλθει από:
Πτώση αντικειµένων, φιάλων, πρόσκρουση ή σύνθλιψη.
Ουσίες θερµές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές.
Καρφιά ή άλλα αιχµηρά υλικά ή επιφάνειες.
Εργαλέια µε κοφτερές ακµές ( όπως π.χ. τσεκούρια )
Ολισθηρές επιφάνειες.
Ανάλογα µε το είδος των προς εκτέλεση εργασιών επιλέγονται και τα κατάλληλα
προστατευτικά υποδήµατα ή µπότες για τους εργαζόµενους, όπως :
Yποδήµατα, µπότες ασφαλείας.
Υποδήµατα, µπότες µε συµπληρωµατική προστασία του άκρου του ποδιού.
Υποδήµατα, µπότες για προστασία από το κρύο.
Υποδήµατα, µπότες για προστασία από τα ηλεκτροφόρα φορτία.
Υποδήµατα, µπότες µε ηλεκτρική µόνωση.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Οι
εργαζόµενοι
πρέπει
να
εφοδιάζονται
µε:
Ειδικά ευδιάκριτα ακόµα και σε συνθήκες µειωµένης ορατότητας, ενδύµατα
χρώµατος ζωηρού κίτρινου ή πορτοκαλί ( π.χ. γιλέκα οπτικής σήµανσης )
Μέσα ή εξαρτήµατα που ανακλούν το φώς ( ανακλαστικά ).
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
Τα µέσα ατοµικής προστασίας που προορίζονται να προστατεύουν ολόκληρο το σώµα ή
µέρος του από τις επιδράσεις του ηλεκτρικού ρεύµατος πρέπει να είναι επαρκώς
µονωτικά για τις τιµές τάσης στις οποίες ενδέχεται να εκτεθεί ο χρήστης υπό τις πλέον
δυσµενείς προβλεπτές συνθήκες.
Ο κατασκευαστής οφείλει να αναφέρει ειδικά στο ενηµερωτικό του σηµείωµα το σκοπό
για τον οποίο χρησιµοποιούνται αποκλειστικά αυτοί οι τύποι ΜΑΠ καθώς και το είδος
και την περιοδικότητα των ηλεκτρικών δοκιµών τις οποίες οι συσκευές αυτές πρέπει να
υφίστανται κατά την διάρκεια της ζωής τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV []
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
Με σκοπό την ευκολότερη µεταφορά, χρήση και αποθήκευση των αερίων,
κυκλοφορούν στην αγορά φιάλες των οποίων η υπερπίεση κυµαίνεται µεταξύ 200 bar ή
και περισσότερο. Συνήθως είναι κατασκευασµένες από χάλυβα αλλά υπάρχουν και από
αλουµίνιο (π.χ. πυροσβεστήρες)
Οι κίνδυνοι και τα µέτρα εξάλειψης αυτών από τις φιάλες αερίων υπό πίεση µπορούν να
καταταγούν σε τρείς βασικές κατηγορίες.
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ
2. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ Η ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
3. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΕΡΙΟΥ (π.χ. αέρια οξειδψτικά,
εύφλεκτα, ερεθιστικά, διαβρωτικά, αδρανή κλπ)
Τα µέτρα που προτείνονται για καθε κατηγορία κινδύνων είναι:
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ
MEΤΡΑ
•
•
•
•

Αποθηκεύεται και χρησιµοποιείται τις φιάλες σε κάθετη θέση
∆ιασφαλίστε τις φιάλες από πτώση. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείατε
κατάλληλες αλυσίδες ή µεταλλικά πλάισια.
Μεταφέρεται τις φιάλες χρησιµοποιώντας όλα τα µέσα µεταφοράς (π.χ
κλάρκ,καροτσάκια κλπ).
Κατά τη µεταφορά προστατεύστε τις βαλβίδες της φιάλης µε το ειδικό µεταλλικό
κάλυµµα.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ Η ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΜΕΤΡΑ
•
•
•
•
•
•
•
•

Αποφύγεται τη µηνανική βλάβη των φιαλών (π.χ χαλασµένες βόλτες κλπ)
Συνδέεται τις φιάλες µόνο µε κατάλληλο για αυτές αξοπλισµό (π.χ µειωτήρες και
µανόµετρα κατάλληλων διαστάσεων).
Αποφύγεται τα υπερβολικά συστήµατα ασφαλείας πάνω στη φιάλη. Όσο
περισσότερα είναι αυτά, τόσο περισσσότερες είναι και οι πιθανές πηγές βλαβών ή
διαρροών.
Αποθηκεύεται τις φιάλες µακριά από πηγές θερµότητας, µακριά από τον ήλιο.
Αποµακρύνεται τις φιάλες από τις φωτιές.
Αποφεύγεται τη διάβρωση των φιαλών που µειώνει την αντοχή των τοιχωµάτων
Σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες αποφύγεται τις µηχανικές κρούσεις γιατί ο
χάλυβας γίνετια ευθραστος.
Η απότοµη εκτόνωση αερίου προκαλεί ψύξη και ‘ψυχρά εγκάυµατα’. Φοράτε
γάντια.
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΕΡΙΟΥ (π.χ. αέρια οξειδψτικά,
εύφλεκτα, ερεθιστικά, διαβρωτικά, αδρανή κλπ)
ΜΕΤΡΑ
ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ (π.χ ασετυλίνη)
•
•

•
•

Αποθηκεύεται τις φιάλες µακριά από άλλα αέρια σε καλά αεριζόµενο
χώρο.
Αποφεύγεται τις διαρροές. Ο έλεγχος των διαρροών γίνεται µε
σαπουνόνερο. Η εµφάνιση φυσαλλίδων προδίδει την παρουσία διαρροής.
Ποτέ µην χρησιµοποιείται τη φλόγα από αναπτήρα για τον εντοπισµό
διαρροής.
Αποφεύγεται το κάπνισµα σε χώρους αποθήκευσης των εύφλεκτων
φιαλών.
Οι φιάλες ασετυλίνης πρέπει να χρησιµοποιούνται πάντοτε µε ειδική
βαλβίδα αντεπιστροφής (φλογοπαγίδα) διότι διαφορετικά υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης της φιάλης.

ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ (π.χ οξυγόνο)
•
•
•
•

Λειτουργείτε τις βαλβίδες µε χαµηλή πίεση.
Κρατάτε το σύστηµα παροχής οξυγόνου καθαρό από λάδια και βρωµιές.
Αποφεύγεται να λαδώνετε το σύστηµα παροχής οξυγόνου.
Απογεύγετε αυστηρά τη χρήση οξυγόνου εάν για την ίδια δουλειά
µπορείτε να χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα ή άλλα αέρια.

Α∆ΡΑΝΗ ΑΕΡΙΑ (π.χ άζωτο, ήλιον, αργόν κλπ)
•

Αερίζαται καλά τους κλειστούς χώρους διότι οι διαρροές δηµιουργούν
έλλειµα οξυγόνου και είναι δυνατόν να προκαλέσουν ασφυξία.

ΤΟΞΙΚΑ, ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΑ, ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
•
•
•

Ελέγχεται τακτικά για πιθανές διαρροές.
Χρησιµοποιείτε προστατευτικό εξοπλισµό (π.χ µάσκες)
Ο χειρισµός των φιαλών να γίνεται από εξιδεικευµένο προσωπικό.
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